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СЪВРЕМЕННИЯТ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН СБЛЪСЪК ИЛИ 
ПРОБЛЕМАТИЗИРАНЕТО НА СМИСЪЛА 

 проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев  
СУ „Св. Климент Охридски“ 
ВСУ „Черноризец Храбър“ 

 
Резюме: Върху теоретичната основа на авторовото предложение за различна 
психологическа парадигма – Критическата психология, е интерпретирана съвременната 
ситуация в света след началото на събитията в Украйна от 24 февруари 2022 г. Съгласно 
застъпената теза зад военния конфликт може да бъде видян съвременният 
цивилизационен сблъсък между, от една страна, глобалистичния неолиберален и 
джендър-идеологически секуларен западен свят, начело със САЩ, и, от друга страна, 
останалите религиозни цивилизации като православна Русия, конфуциански Китай, 
индуистка и будистка Индия, арабския и мюсюлманския свят като цяло, африканската 
цивилизация и католическа Латинска Америка. Прогнозата е, че трансформацията, 
която вече се случва, ще завърши с прехода от еднополюсен свят под западна хегемония, 
какъвто е досега, към многополюсен свят с авторитетното място и роля на религиозните 
цивилизации.   
 

Abstract: On the theoretical basis of the author's proposal for a different psychological 
paradigm – the Critical Psychology, the current situation in the world after the beginning of the 
events in Ukraine on February 24, 2022 was interpreted. According to the thesis behind the 
military conflict, one can see the modern civilizational clash between, on the one hand, the 
globalist neoliberal and gender-ideological secular Western world, led by the United States, 
and, on the other hand, other religious civilizations such as Orthodox Russia, Confucian China, 
Hindu and Buddhist India, the Arab and Muslim world at large, African civilization, and 
Catholic Latin America. It is predicted that the transformation that is already taking place will 
end with the transition from a unipolar world under Western hegemony, as it has been so far, 
to a multipolar world with the authoritative place and role of religious civilizations. 
 

 Със сигурност няма да бъде изненада, ако кажа, че и този текст ще бъде 

съзвучен с епистемологическите принципи на предложената от мен преди повече 

от двадесет години критическа психологическа парадигма (Георгиев, 1999, 2000, 

2013, 2014, 2017, 2918, 2020), върху чиято основа беше създадена и Българската 

школа на Критическата психология (2017, 2021). Това означава, че причините за 
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настоящата международна криза няма да бъдат търсени в измеренията на 

традиционните геополитически погледи, в нейните възможни или невъзможни 

финансови и икономически основания, ако щете в „чисто“ военните последици 

за днешния и за бъдещия свят. Защото зад всички тях, от гледна точка на 

Критическата психология, можем да потърсим и открием по-дълбинните 

общностни и индивидуални психични преживявания, може би невидими на пръв 

поглед, които обаче се оказват фундаменталните предпоставки за съвременния 

световен конфликт, въпреки неговата привидна ограниченост. Разбира се, тук 

става дума за безпрецедентното за последните десетилетия проблематично 

екзистенциализиране на големите човешки общности, на съвременните 

цивилизации, имам предвид тези извън евро-атлантическия секуларен свят, за 

които процесите на западната либерална глобализация поставиха отвъд 

границите на търпимостта перспективите за собственото им културно и 

религиозно съществуване и възпроизводство. Никак, ама никак не е случайно, че 

повече от 2/3 от населението на света отказа да застане на страната на 

секуларните САЩ и техните западно-европейски съюзници, за които отдавна 

„Бог е мъртъв!“ по знаменития израз на Фридрих Ницше (Ницше, 2012). 

Изглежда това е така, защото от няколко десетилетия сред тези цивилизации е 

очевидно онова толкова мащабно религиозно възраждане, което огромното 

мнозинство от западните анализатори, социални учени, журналисти и политици 

така и не успяха да провидят (Георгиев, 2017). Просто ситуацията в Украйна след 

24 февруари 2022 г. разкри по впечатляващ начин драматичните, но реални 

разделителни линии в съвременното човечество, разбира се за този, който има 

смелостта и най-вече възможността да ги провиди. 
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 Известно е, че идеологическата доктриналност и ограниченост както в 

политиката, така и в социалното и хуманитарно познание, характерни за 

западните секуларни общества, са в състояние да рисуват единствено изопачени 

картини на света, симулакруми, копия без оригинали, съгласно дълбоко 

промислената концепция на Жан Бодрияр. Тук „образът няма никаква връзка с 

реалността – това е имитация без референт, която представя себе си за реалност“, 

докато „симулацията е замяната на реалното със знаци за реалното“, тоест 

„симулакрумът и симулацията са потенции, чрез които могат да се преодоляват 

онтологични реалности“ (Бодрияр, 2019). Преодоляването на „онтологичните 

реалности“ или по друг начин казано фалшификациите на истините за 

православна Русия, за конфуциански Китай, за индуистка и будистка Индия, за 

мюсюлманския свят, за африканската цивилизация, за католическата латино-

американска общност, характерни за западната тотална идеологическа 

пропаганда, всъщност възпроизвеждат единствено екзистенциалния вакуум и 

тоталната несвобода на илюзиите за себе си и света, в които са принудени да 

живеят западните хора. „За демократичните общества пропагандата е онова, 

което е тоягата за тоталитарните общества!“ – казваше Авраам Ноам Чомски 

(Чомски, 1996), диагноза, която характеризира днешният западен либерален ред, 

чиято медийна и академична цензура по отношение на другото, на различното 

мнение, буквално копира тоталитарния фашистки и комунистически ред, а 

хората от моето поколение, ако са достатъчно честни пред себе си и другите, 

могат съвсем спокойно да регистрират този несъмнен паралел. 

 Симулакрумите и симулациите, властващи в западните представи по 

отношение на православна Русия, разбира се продукт на догматичната 

идеологическа пропаганда, извайват образа на една ужасяваща деспотия, на един 



11 
 

кръвожаден тиранин-самодържец, който най-вероятно закусва пеленачета, на 

един безпросветен народ, отдалечен безкрайно от западните ценности, изведени 

в ранг на универсални по отношение на всички хора и цивилизации по света. 

Тези имитации без референт, представящи себе си за реалност, очевидно не могат 

да преодолеят онтологичната реалност, макар и да си въобразяват, че го постигат, 

тъй като действителността се оказва нещо съвсем различно. Най-важната нейна 

отличителна черта е удивителният начин, по който православните християнски 

религиозни представи възвърнаха регулативните си функции по отношение на 

мисленето и поведението на руските хора през последните няколко десетилетия, 

а също така и основополагащото място, което Руската православна църква заема 

днес в живота на руското общество. В две изречения Александър Проханов 

сравни западния, разбирай американския, и руския идеал: „Американската мечта 

е крепост на хълма, от която гледа господарят на света. Руската мечта е храм на 

хълма, където настъпва единението между човешкото и божественото“. С други 

думи, ако нямаме предвид това мистично руско религиознозиране на живота в 

историята и днес, неговите специфични екзистенциални измерения, няма как да 

провидим самата руска реалност (Георгиев, 2017). 

 Симулакрумите и симулациите, властващи в западните представи по 

отношение на конфуциански Китай, разбира се продукт на догматичната 

идеологическа пропаганда, рисуват изопачените картини на един тираничен 

комунистически режим, в който хората биват третирани, ако не като животни, то 

поне като тотално безправни роби, които ще се върнат към живота само тогава, 

когато западната либерална демокрация, разбирай американската, установи 

своето глобално господство над човечеството. И тук тези потенции, които 

преодоляват онтологична реалност, но само във въобразените и ограничени 
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представи на западните хора, разбира се жертви на същата тази пропаганда, 

представят образи, които отново нямат нищо общо с действителността. 

Преформулираната още през 1978 г. от Дън Сяо-Пин „хилядолетна 

конфуцианска същност на Китай“, чрез която става възможна доктрината „една 

държава – два строя“ (Сяо-Пин, 1988), абсолютно невъзможна за асимилиране от 

ограничената западна идеологическа доктриналност, предполага и 

възпроизводство на регулативните функции на традиционните конфуциански 

ценности и днес, в съвремеността. Става дума за уникалния китайски 

колективизъм, за толкова необходимото и несъмнено важно индивидуално 

усъвършенстване, за мястото и ролята на управлението в Поднебесната империя 

относно удържането на равновесието в сан-цай, в триадата Небе – Земя – Човек, 

чиито най-вече екзистенциални измерения запазват живота на самото човечество 

(Георгиев, 2020). Без тези фундаментални конфуциански представи няма как да 

провидим самата китайска реалност.  

 Симулакрумите и симулациите, властващи в западните представи по 

отношение на индуистка и будистка Индия, разбира се продукт на догматичната 

идеологическа пропаганда, поднасят на западната публика визията за държава и 

хора, ако не неспасаяемо ментално увредени, то поне застинали векове назад в 

своето „развитие“ – тук самото „развитие“, най-вече в психичен план, е 

отчайващо клише, чрез което западният свят отново и отново се мъчи да 

демонстрира илюзията за универсалната психична конституция и умствено 

превъзходство на западния бял човек над хората от останалия свят. Най-лесно е, 

когато не разбираш нещо, например фундаменталната и много хилядолетната 

екзистенциална представа за прераждането, регулираща и днес мисленето и 

поведението на хората в Индия (и не само), да го обявиш за „ненаучно“ или дори 
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за „увреждане“, макар че индийският човек никак не се интересува от подобни 

етикети. Напротив, въпреки „гнетящата бедност“ и „недохранване“, 

съвременният индийски човек, подобно на предците му, с изпитаните през 

хилядолетията начини да се вслушва, да митологизира и да поглъща Вселената, 

гледа на днешния свят и неговите болки като на нещо относително. В края на 

краищата това е Кали юга, най-ужасната космическа епоха, след която ще 

последва дълъг период на покой. После ще пукне зората на съвършената епоха, 

истината и дхармата ще бъдат възстановени в своята цялост и пълнота, и в 

космоса отново ще се възцари порядък – за известно време (Религиозните 

традиции..., 2006, с. 1277). С други думи, чрез онова непоколебимо разбиране за 

смисъла на индивидуалното съществуване като живот за живота след смъртта 

и поредицата от прераждания на душата в различни тела, индийският човек е 

убеден, че ако сега живее в Кали юга, то той непременно ще живее и в 

съвършенната епоха, на космическия порядък, макар че после цикълът ще се 

повтори отново. Без тези фундаментални екзистенциални представи няма как да 

провидим самата индийска реалност.    

 Симулакрумите и симулациите, властващи в западните представи по 

отношение на ислямския свят, разбира се продукт на догматичната 

идеологическа пропаганда, особено през последните две десетилетия чертаят 

изопачения образ на мюсюлманските хора като диваци и варвари, на тяхната 

религия като антихуманна идеология, която няма нищо общо с човешкото в 

неговата западна интерпретация, на отъждествяването на исляма с терористите 

от ИДИЛ и талибаните от Афганистан. Тези имитации без референт, 

представящи себе си за реалност, очевидно не са в състояние да преодолеят 

онтологичната реалност, макар и да си въобразяват, че го постигат, тъй като 
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действителността се оказва нещо далеч по-различно. Най-важната нейна 

особеност е непоколебимото историческо възпроизводство на мюсюлманските 

религиозни традиции, чрез които хората екзистенциализират както личния, така 

и обществения си живот, за който с фундаментално значение е ислямският 

колективизъм, тоест отделният човешки индивид е важен, но тъкмо чрез 

общността, било семейно-родовата, било уммата като цяло. Убеждението, което 

никаква западна представа, критика или дори намеса не е в състояние да 

промени, че подчиненото на изискванията на Аллах и указанията в свещенния 

текст човешко съществуване, в крайна сметка носи със себе си толкова важното 

екзистенциално спокойствие – и в живота тук, на Земята, и пред лицето на 

смъртта. Тези непонятни за западното секуларно мислене религиозни представи 

като онтологична реалност могат да бъдат преодоляни чрез медийните и 

академичните симулакруми и симулации, но само и единствено в ограничените 

представи на западните хора – те не са в състояние по никакъв начин да променят 

самия ислямски свят: „Ние – казваше престолонаследникът на Саудитска Арабия 

Салман, обръщайки се към западния свят, - можем да ползваме технологичния 

напредък, но ние не можем да станем като вас, защото сме мюсюлмани и такива 

ще си останем“ (Георгиев, 2014). Без това, без тези фундаментални ислямски 

екзистенциални представи, няма как да провидим самата мюсюлманска 

реалност. 

 Симулакрумите и симулациите, властващи в западните представи по 

отношение на африканската цивилизация, разбира се продукт на западната 

догматична идеологическа пропаганда, рисуват изопачените картини на черния 

континент и неговите хора, които странно напомнят убеждението на 

пътешествениците от времената на Великите географски открития, че в случая 
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става дума „за същества, които не са хора в истинския смисъл на думата, че това 

е търсенето междинно звено в еволюционната верига между животните и хората“ 

(Коул, 2000). Независимо от официалното през последните години 

„преосмисляне на колониалното минало на Европа и робството в САЩ“, в което 

отново и отново се възпроизвежда типичното западно лицемерие, расизмът, 

макар и срамежливо скриван от медийната и академичната цензура, си остава 

водещ в отношението на белите европейци и американци към африканските хора. 

Нещо повече, за западното мислене си остават непонятни африканските 

религиозни представи за цикличното време, а оттам и за човешкия живот като 

цикъл, в чието начало и край раждането и смъртта съвпадат, за безконфликтното 

преминаване през етапите след физическата смърт, за което изключителна роля 

имат децата, огромното потомство – за западните хора африканската раждаемост 

изглежда е признак на изостаналост, докато за африканците тя има 

фундаментално екзистенциално значение тъкмо заради смъртта; докато 

западният свят е пълен с вещи, африканският свят е пълен с хора. Без тези 

основополагащи африкански екзистенциални представи няма как да провидим 

самата африканска реалност. 

 Симулакрумите и симулациите, властващи в западните представи по 

отношение на латиноамериканската цивилизация, разбира се продукт на 

догматичната идеологическа пропаганда, извайват превратния образ на хората и 

обществата от Южна Америка като за диктаторски и тоталитарни, на които е 

твърде чужда западната, най-вече американската версия на демокрацията, макар 

че тъкмо латиноамериканските държави са традиционно поле за политическите 

експерименти на САЩ; отъждествяват обикновените хора, латиносите, които 

белите североамериканци считат за втора ръка хора, с наркоразпространители и 
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бандити, нямащи нищо общо със западното разбиране за „нормалност“. И тук 

тези потенции, които си въобразяват, че могат да подменят онтологичната 

реалност, но единствено в ограничените хоризонти на западното мислене, 

рисуват картини, които отново нямат нищо общо с реалността. Едва ли ще бъде 

преувеличено като кажа, че ако нещо все още е останало от католическото 

християнство, то се намира тъкмо в обществата и хората в Латинска Америка – 

някак си пред очите ни католицизмът в Европа и САЩ се срина до една фасада, 

която нищо не означава за огромното мнозинство от белите европейци и 

североамериканци, макар и кълнящи се в своята католическа християнска 

принадлежност. От теологическа гледна точка е повече от очевидно, че 

възпроизвеждащото се в католическите църкви и общности в Европа и САЩ 

регламентиране на еднополовите бракове, всъщност представлява ритуалното 

погребение на католицизма – не случайно преди няколко седмици самият папа 

Франциск изрече стряскащите думи, че „НАТО лае пред портите на Русия“ 

сякаш, за да възвести на все още мислещите хора в западния свят, че тъкмо 

православието е надеждата да пребъде християнството, а също и неговата, на 

папата цивилизация, тоест именно латиноамериканската. Без да имаме предвид 

фундаменталните религиозни католически екзистенциални представи, 

регулиращи и днес мисленето и поведението на хората от Латинска Америка, 

няма как да провидим самата латиноамериканска реалност. 

  И така, ако е вярно, а аз не виждам причини да не приемем, че е вярно 

идващото още от Арнолд Тойнби и продължено от Самюъл Хънтигтън 

твърдение, че в основата на човешките цивилизации стоят различните 

религиозни системи (Тойнби, 1995; Хънтигтън, 1999), то става очевиден 

споменатият в началото факт, че съвременният глобален конфликт всъщност е 
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сблъсък между, от една страна, руската, китайската, индийската, ислямската, 

африканската и латиноамериканската религиозни цивилизации, и, от друга страна, 

секуларния западен свят, изчерпващ се със Северна Америка и Европа (ако не 

броим сателитите Австралия, Япония и Южна Корея), за който свят дори 

определението цивилизация е повече от съмнително. Разбира се, ако приемем 

позицията на Раймон Арон, че идеологическите доктрини също са от религиозен 

порядък (Арон, 1997), можем да кажем, че в случая западният неолиберален 

глобализъм задава цивилизационно-религиозните измерения на западния свят, 

но по начин, по който драматично разрушава изходните религиозни основания 

на всички останали цивилизации на планетата.  

С фундаментално значение за разбирането на този цивилизационен 

сблъсък е джендър-идеологическата облицовка на неолиберализма, превърнала 

се в основа на недопустими за здравия религиозен смисъл социални и човешки 

експерименти, особено що се отнася до интерпретацията на пола като... 

„социален конструкт“, тоест перспективата всеки човек „да избира сам пола 

си“, което означава, че Бог и Божествата тук са излишни. Забележително е, че 

джендър-доктрината се оказа естествено продължение на неолибералната 

глобалистична идеология – след прокламираната необходимост от „отпадане на 

нациите“, тоест отказ от национална идентичност, след приписваната свръх-

ценност на западния секуларен начин на мислене, тоест отказ от религиозна 

принадлежност, след разрушаване на традиционното семейство и самото 

родителство чрез регламентирането на еднополовите бракове и полит-

коректното дефиниране на Родител 1 и Родител 2, тоест отказ от семейно-родова 

идентичност, дойде ред и на „свободата“ да избираш сам пола си, тоест отказ от 
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полова идентичност, зададена от Бога и биологичната ти конституция – мъж и 

жена.  

Очевидно е, че тъкмо опитът на неолибералният и джендър-

идеологическият западен свят не само да предложи, но и да наложи 

глобалистичната си визия за държавите, народите, религиите, семейството и 

пола, чрез който се демонизират традиционните човешки идентичности 

посредством определено сатанинските евро-атлантически „ценности“ от гледна 

точка на религиозното разбиране за действителността и човека, в 

психологически план се оказа непреодолимата предпоставка за днешния 

цивилизационен сблъсък. Вярно е, че тук са възможни всякакви обяснения за 

тази ситуация – геополитически, икономически, военни и т.н., но от позициите 

на Критическата психология тъкмо това проблематизиране на смисъла на 

съществуването за православна Русия, конфуциански Китай, индуистка и 

будистка Индия, за арабския и мюсюлманския свят като цяло, за вярванията и 

традициите в африканската цивилизация и за католическа Латинска Америка, се 

оказа границата, която не може да бъде преодоляна, тъй като става дума за 

екзистенциален конфликт в мисленето, за опит да бъдат разрушени хилядолетни 

религиозни традиции, а това същите тези религиозни цивилизации просто няма 

как да допуснат. Да, нарастващото сътрудничество между тях е факт през 

последните месеци, особено в контекста на ШОС и БРИКС, към които все повече 

държави от Азия, Близкия Изток, Африка и Латинска Америка искат да се 

присъединят, но политическите, икономическите и дори военните му измерения 

не могат да скрият неговите фундаментални общностни психични основания, 

поне за критическия психологически подход, а именно екзистенциално важното 

проблематизиране на смисъла на съществуването с оглед необходимостта от 
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съхранение и възпроизводство на хилядолетните религиозни погледи и 

традиции, осъзнати като застрашени от претенциите на глобалистичния 

неолиберален и джендър-идеологически западен свят. Между впрочем, това е и 

психологическата основа за трансформацията на света изобщо, която се случва 

пред очите ни – от еднополюсен под хегемонията на секуларния запад към 

многополюсен свят с неподлежащата на съмнение роля на религиозните 

цивилизации в него, ако разбира се оцелее при едни или други обстоятелства, 

имайки предвид основателните притеснения от евентуална ядрена война. 

В заключение, що се отнася до нашата Дунавска България, тъй като в 

момента съществуват поне още три Българии, отказът от собствената ни 

православна цивилизация, на която на всичко отгоре сме Субект чрез 

писмеността – българицата, поне според мен съвсем логично ще доведе до 

поредното осмо ритуално самоубийство, което наред с протичащото и сега седмо 

самоубийство – непомерната демографска катастрофа, най-вероятно ще 

проблематизира самото съществуване на държавата (Георгиев, 2018). А вината 

за това бъдеще е наша, обща – и на народ, и на „елит“. Разбира се, налице е и по-

оптимистичен сценарий – след краха на западния секуларен свят и разпада на ЕС 

и НАТО, е възможно възвръщането ни в устоите на нашата собствена 

православна цивилизация, дори и прикрито зад поредния „цивилизационен 

избор“, а в тази ситуация, за да се прекъсне тягостната и унизителна поредица от 

„цивилизационни избори“ в нашата история (да не казвам, че е абсурд Субект на 

Цивилизация да прави „цивилизационни избори“), със сигурност ще се наложи 

изходът, който предлагам отдавна: България независима, суверенна и 

необвързана държава, която не членува в никакви международни политически, 

икономически и военни съюзи. От позициите на Критическата психология само 
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при това положение може да се сложи началото на формиране на толкова 

важното чувство за отговорност към собствената държавност както сред народ, 

така и сред елитите. 
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DEVELOPMENT OF CLINICAL PSYCHOLOGY: TO A MODEL OR 
TO PRACTICE? 

Berebin M.A. , Ivanov K.K. 

Аннотация. Представлен анализ некоторых аспектов Болонского процесса 
в части обучения клинических психологов. Обоснована необходимость 
определения стратегии такого обучения на уровне отдельного университета, 
сети университетов или  образовательной системы страны, учитывающей 
теоретические особенности обучения профессии, специфику получения 
практических навыков и необходимость получения допуска к 
профессиональной деятельности. На материалах анализа действующих в 
США, Великобритании, Австралии и странах Европы систем подготовки и 
допуска к профессии предложены некоторые административные действия, 
необходимые для повышения качества образования клинических 
психологов и повышения их квалификации. 

Summary. An analysis of some aspects of the Bologna process in terms of 
training clinical psychologists is presented. The necessity of defining a strategy 
for such training at the level of an individual university, a network of 
universities or the educational system of the country, taking into account the 
theoretical features of teaching a profession, the specifics of obtaining practical 
skills and the need to obtain admission to professional activities, is substantiated. 
Based on the analysis of the systems of training and admission to the profession 
in the USA, Great Britain, Australia and European countries, some 
administrative actions are proposed that are necessary to improve the quality of 
education of clinical psychologists and improve their qualifications. 

 

 Актуальность. В современных условиях развитие высшего образования 
и подготовка профессиональных кадров осуществляется, с одной стороны, с 
учетом и на основании традиционно сложившихся в разных странах 
образовательных систем, и с другой стороны, на основании традиционных для 
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каждой страны особенностей подготовки кадров специалистов, условий рынка 
труда и требований работодателей. Попытки определить «золотую середину», в 
которой равновесно бы сочеталось выполнение и первого, и второго условия. В 
последние десятилетия в ходе так называемого «Болонского процесса» [1] 
проводилось сопоставление стандартов высшего профессионального 
образования и качества квалификаций. Фактически в 1999 году был создан и 
успешно работает «Образовательный Европейский Союз». В тоже время 
основная цель такого процесса – «содействие мобильности путём преодоления 
препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения» решает 
только одну, «образовательную» сторону. Действительно, в «Образовательном 
Евросоюзе» все системы высшего образования максимально сходны, 
выдаваемые по результатам обучения документы об образовании и научные 
степени — легко сопоставляются. В целом и образовательный процесс 
унифицирован: реформированы учебные планы; утверждены системы 
перезачёта кредитов, модульная система обучения и выдается легко 
нострифицируемое специальное Приложение к диплому. Вместе с этим, 
университеты имею достаточно широкие права по созданию собственных систем 
подготовки кадров. Однако административных механизмов для такой 
самостоятельности немного. 

Несколько сложнее обстоит вопрос с качеством квалификаций. С одной 
стороны, многие аспекты этого вопроса описаны в Европейской рамке 
квалификаций для образования и обучения на всем протяжении жизни (ЕРК), 
утвержденной Рекомендацией Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза от 23 апреля 2008 г. [2]. В тоже время очевидно, что в каждой стране 
«Образовательного Евросоюза» существуют и свои, специфические для нее 
требования к будущим работникам, выходящим на рынок труда. При этом такие 
требования могут являться фактически государственными, например, для 
профессий, которые контролируются государством путем лицензирования, 
аккредитации (например, образование, здравоохранение, социальная сфера и 
др.). Свои требования государство как работодатель предъявляет к 
квалификации военнослужащих, полицейских, судей и др. Наконец, имеется 
свои требования к квалификации и у работодателей – представителей различных 
промышленных производств и  бизнеса.  
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Поэтому университеты могут находиться в непростой ситуации. С одной 
стороны, они должны соответствовать требованиям международной системы 
образования. С другой стороны, они должны быть четко ориентированы на 
особенности национального рынка труда и национально системы оценки 
квалификаций работников. Именно востребованность выпускников того или 
иного университета создает привлекательность для абитуриентов, формирует 
условия для создания научно-практических школ. Именно признание 
сложившихся научно-практических школ создает брендовую «узнаваемость» 
таких образовательных и научно-практических центров, и является их 
своеобразной «визитной карточкой» с престижным дополнением 
«оксфордский», «кембриджский», «сорбоннский» и др. Именно от этого зависит 
и позиция университета в различных системах мирового позицинирования 
университетов – The Academic Ranking of World Universities (ARWU); Times 
Higher Education World University Rankings (ТНЕ);  QS World University Rankings 
и др. В Европейском Союзе имеется свой список университетов с наибольшим 
научным весом,  генеральным директоратом по вопросам науки и исследований 
Европейской комиссии. Кроме того, в отдельных странах Европейского Союза 
имеются свои национальные рейтинги. Есть такой рейтинг и в Республике 
Болгария [3]  

Bсе вышеизложенное в отношении подготовки клинических психологов 
имеет дополнительные сложности. Во первых, даже в рамках относительно 
сходных моделей образования обучение клинических психологов в разных 
странах существенно отличается. Наиболее показательно такой вывод 
проявляется по результатам относительно недавнего европейского исследования 
по системам образования в области клинической нейропсихологии [4]. Имеют 
значение, например, государственно-национальные традиции и необходимость 
согласования содержания подготовки клинических психологов с системой 
обучения врачей как представителей наиболее близкой «смежной» профессии. 
При этом необходимо учитывать фундаментальность медико-биологического 
образования врачей (на начальных курсах обучения) и готовность к работе в 
современных условиях распространения Information technology в медицине.  

С другой стороны, в любой стране мира деятельность в сфере охраны 
здоровья (и психического здоровья, в частности) достаточно строго регулируется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://ru.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://ru.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
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государством. В частности, в немецкоговорящих странах Европы приняты даже 
отдельные законы, регламентирующие  деятельность в области клинической 
психологии и психотерапии («регулируемая профессия»). При этом деятельность 
«обыкновенных» (не клинических) психологов во многих странах 
регламентируется не с позиций риска нанесения вреда здоровью, а так же, как и 
представителей иных «свободных профессий». 

Таким образом, возникает необходимость разработки и внедрения в 
образовательную практику специальной модели образования клинических 
психологов как минимум в одном отдельно взятом университете (а в перспективе 
– в качестве национальной модели для нескольких высших учебных заведений, 
имеющих для этого необходимые условия). При этом эти модели должны 
опираться и на существующий в стране опыт такой подготовки, и на имеющиеся 
особенности законодательства в области образования, здравоохранения и 
психологической практики, а также требования работодателей (в том числе 
медицинских организаций), рынка труда и потребности населения страны в 
услугах клинических психологов.  

Цель. Представляется необходимым провести анализ существующих в 
мире образовательных моделей в сфере клинической психологии, особенностей 
ситуации в подготовке таких кадров (включая такие особенности в Республике 
Болгарии), имеющихся требований к практике и квалификации будущих и уже 
работающих клинических психологов. 

Материалы исследования.  

В зарубежной (прежде всего — в американской) психологии 
сформировались несколько одновременно существующих и частично 
взаимодействующих моделей (парадигм) клинической психологии, 
отличающиеся: во-первых, системой образования; во-вторых, соотношением 
объема кредитов при подготовке к научной и к практической деятельности; в-
третьих, объемом компетенций при решении клиническими психологами 
профессиональных задач в сфере здравоохранения. 

В США на уровне федерального законодательства услуги населению по 
охране психического здоровья представлены четырьмя равноправными видами: 
«клиническая психология», «психиатрия», «психиатрическая социальная 
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работа» и «сестринское дело в психиатрии». (В отдельных штатах США такие 
перечни могут несколько отличаться).  

В целом подготовка клинических психологов традиционно проводится по 
модели, принятой на Боулдеровской конференции Американской 
психологической ассоциации АПА (Тhe Scientist–practitioner model, Boulder 
Model American Psychological Association, APA) в 1949 году [5]. Эта модель имеет 
своей целью подготовку клинического психолога как «ученого-практика», а  
клиническая психология в  ней объявлена неотъемлемой частью научной 
психологии. «Боулдерская» модель требует наличия: университетского 
психологического образования; четырехлетней постдипломной практической 
подготовки, как правило, в университетских клиниках (в виде годичной 
интернатуры (резидентуры) и трехлетней профессиональной подготовки); 
написания и защиты диссертации на соискание звание доктора философии по 
клинической психологии (Ph. D). Выпускник считается подготовленным к 
выполнению 3-х видов деятельности: тестирование (психологическая оценка, 
Assessment Psychology), терапия и научные исследования. 

С 1979 года в APA существует и «Вейльская» модель («профессиональная 
модель», «модель практиков-ученых», Тhe practitioner-scholar model in clinical 
practice, Vail, Colorado). Эта модель больше направлена на практическую 
подготовку клинических психологов [6]. Обучение в этой системе проводится 
после бакалавриата по психологии на протяжении 4—5 лет и осуществляется вне 
университетской базы, в независимых школах профессиональной подготовки в 
области клинической психологии («Schools of professional psychology»). В 
течение последнего года обучения является обязательным прохождение 
супервизии. Завершается такая подготовка присвоением звания доктора 
психологии (Psy. D). 

Обе эти системы подготовки признаются АРА как равнозначные, но 
различающиеся между собой в основном по формальным основаниям 
(наименование ученой степени) и акцентами своей направленности — 
исследовательским (в «боулдерской» модели) и профессионально-прикладным 
(в «вейльской»). (В США также существует модель «ученых-исследователей», 
но она используется для подготовки научных кадров). В профессиональном 
сообществе АРА к этим моделям имеется различное отношение. 
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В Великобритании Отделение клинической психологии Британского 
психологического общества (Division of Clinical Psychology British Psychological 
Society, BPS) требует обязательного обучения в группе предварительной 
квалификации (Pre-Qualification Group). В таких группах обучаются и не 
имеющие клинико-психологической подготовки «стажеры» («pre-training roles»), 
и специалисты, обучающиеся по различным аккредитованным BPS программам 
клинической психологии. При этом ВPS предъявляет «на входе» к обучению 
достаточно высокие требования к выпускникам бакалавриата [7]. Высокий 
конкурс на обучение по программам клинической психологии BPS требует от 
кандидата быть членом в Совете специалистов здравоохранения и социальной 
сферы (Health and Care Professions Council, HCPC). 

Австралийское психологическое общество (APS) установило, что 
магистры по клинической психологии («Master of Psychology (Clinical)»), 
заканчивающие специализированные учебные заведения («College of Clinical 
Psychologists»), по завершении обязательной шестилетней подготовки должны 
иметь двухлетнюю супервизию и практику продолжительностью не менее 1000 
часов. Объем, содержание и результаты такой практики должны быть такими же, 
как и у дипломированного клинического психолога при его полной занятости 
работой в университетской клинике или во внешних учреждениях («supervised 
full-time equivalent practice»).  

В немецкоязычных странах Западной Европы (Германии, Австрии, 
Швейцарии) во второй половине ХХ века клиническая психология прошла путь 
от представлений о ней как «психологии соматических болезней» до ее слияния 
(вплоть до отождествления) с психотерапией. 

В немецкоязычных странах изданы отдельные законы о психологической 
и психотерапевтической помощи. В Федеративной Республике Германии издан 
закон «Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten» от 16.06.1989 г., (в последней 
редакции от 2019 г.  («Psychotherapeutengesetz») [8]. В Австрийской Республике 
аналогичный закон называется «Bundesgesetz über die Führung der 
Berufsbezeichnung «Psychologe» oder «Psychologin» und über die Ausübung des 
psychologischen Berufes im Bereich des Gesundheitswesens» («Psychologengesetz») 
[9], включая редакцию от 14.06.2013 г.). Кроме того, принят также закон 
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«Psychotherapiegesetz» от 07.06.1990 г.. В Швейцарии аналогичный закон от 
18.3.2011 г. называется «Psychologieberufegesetz» [10]. В эти законы включены 
требования о прохождении специализации и по отдельным методам, и по 
отдельным специальностям, областям и профилям деятельности в 
здравоохранении. Только после такой подготовки возникает право работать по 
профессии «клинический психолог/психологический психотерапевт» (в 
Германии) либо присваивается (в Австрии) профессиональное наименование 
«клинический психолог» или «психолог здоровья» («Gesundheitspsychologinne», 
понимание которого близко к укрепившемуся в некоторых странах термину 
«медицинский психолог»). Такие законы делают профессию психолога (в том 
числе – клинического психолога) законодательно регулируемой. 

При этом специализация клинических психологов в Германии длится от 3 
лет до 5 лет (в последнем случае — при обучении без отрыва от производства) и 
включает в себя 600 часов теоретической подготовки; 600 часов практики (в виде 
самостоятельно проведенной психотерапии), но под обязательным контролем 
супервизора; 100 часов личной супервизии либо анализ не менее 10 клинических 
случаев; индивидуальную или групповую обучающую терапию и учебный 
анализ в течение 100—250 часов. В отдельных случаях Ассоциация 
психотерапевтов Германии устанавливает необходимость прохождения 
самостоятельного обучения в объеме до 1200 часов. 

В Австрии профессия психотерапевта признается самостоятельной, в том 
числе и вне ее связи с клинической психологией, поэтому психотерапевтическая 
и клиническая психологическая подготовка должны завершаться обособленно. В 
целом, узаконенные наименования «клинический психолог» и «медицинский 
психолог» не являются эквивалентом врачебной специальности и подлежат 
правовой охране. Продолжительность постдипломной подготовки установлена в 
объеме 160, 1480 и 120 часов для теоретической, практической подготовки и 
супервизии соответственно. Последипломная подготовка может проводиться 
только после 5-ти летнего обучения психологии (бакалавры обучаться по курсу 
клинической и медицинской психологии не имеют права). 

В Швейцарии специальности «клинический психолог» и «психолог в 
области здоровья» являются самостоятельными. Полное образование в 
аспирантуре по клинической психологии в системе Швейцарской ассоциации 
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клинических психологов (SVKP) требует наличия университетского диплома 
«магистр психологии» и подтвержденного знания психопатологии. Система 
обучения представлена в виде пятилетней практической клинико-
психологической работы, обучения на рабочем месте, самоподготовки, 
самопознания и супервизии, различных образовательных мероприятий всего 
продолжительностью не менее 1025 часов. При этом в случае неполной 
занятости в первые 3 года кандидат должен выполнить  не менее 50% объема 
программы. Кроме того, требуется постоянное ежегодное обучение в области 
клинической психологии в объеме не менее 25 часов, а также возможность 
получения дополнительной квалификации в области виктимологии, экстренной 
психологической помощи и помощи при психических травмах, онко- и геронто-
психологии и др. 

Эти законы во многом обусловлены необходимостью выполнения  
действующей в Европейском Союзе (ЕС) Директивы 2005/36/EC Европейского 
парламента и Совета от 7 сентября 2005 г. о признании профессиональных 
квалификаций (OJ L 255 от 30.9.2005, стр. 22). Эта Директива устанавливает 
правила доступа к регулируемой профессии на территории и стремления к ней, 
включая процедуры признания доступа к ней и профессиональной 
квалификации, полученных в другом государстве-члене ЕС [11]. 

Таким образом, для системы подготовки клинических психологов и их 
профессиональной деятельности в странах Западной Европы и США 
характерны: 

• сугубо психологическая основа базовой подготовки в бакалавриате и 
строго фиксированный объем и содержание клинической профессиональной 
подготовки в магистратуре по психологии на протяжении, как правило, не менее 
4—5 лет; 

• длительный период теоретического и практического последипломного 
образования с супервизорским сопровождением и с обязательной защитой 
диссертации, присвоением званий Ph. D. либо Psy. D.; 

• подготовка к выполнению в ходе профессиональной деятельности в 
сфере здравоохранения широкого спектра компетенций, включая 
самостоятельное выполнение психотерапевтической практики. 

https://www.buzer.de/outb/https:/lexparency.de/eu/32005L0036/TOC/latest
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Представляется, что даже не столь развернутые данные позволяют 
сделать несколько важных выводов для образовательной системы (от отдельно 
взятого университета до сетевой – для нескольких университетов или даже того 
или иного государства в целом), занимающейся подготовки клинических 
психологов. 

Выводы. 

1. Для системы образования, занимающейся обучением клинических 
психологов, желательна разработка и принятие отдельного закона, 
делающего эту профессию законодательно регулируемой, в том числе 
в части требований к уровню, продолжительности и содержанию 
теоретического и практического образования. 

2. Отдельно должна определяться практическая подготовка в рамках 
магистратуры и последипломного образования. 

3. Должны разрабатываться перечни профессиональных квалификаций и 
процедуры оценки их наличия у претендентов. Возможно, требуется 
разработка профессиональных стандартов ,разрабатываемых 
профессиональными сообществами специалистов-психологов  

4. Нуждается в правовом и административном регулировании порядок 
допуска дипломированных специалистов к практической 
деятельности в сфере здравоохранения и охраны психического 
здоровья  
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ПО(АНТАТА) „АНТИ-ЕДИП“: ФЕНОМЕНОЛОГИЧНИ ЩРИХИ  
КЪМ „УВОД В ШИЗОАНАЛИЗАТА“ НА ДЕЛЬОЗ & ГАТАРИ  

(Част ІІ: Опорите на психоанализата. Грешките  
на психоанализата. Задачите на шизоанализата) 

Ивайло Лазаров1 
 

Резюме 

Студията предлага феноменологично обглеждане на капиталния труд на двамата 
големи френски постмодерни мислители. Предложеният метод на шизо-анализата 
представлява практическа алтернатива на традиционната психоанализа на Фройд и 
последователи. Изведени са основните опорни пунктове на тази книга, която не просто 
полемизира с психоаналитичната семантична и концептуална рамка, но и предлага 
съвършено неочаквана симбиоза между трансцендентално-критическа и същевременно 
иновативно марксистка методология за нейното (на психоанализата) радикализиране и 
алтернативизиране. Студията се състои от две части. В първа част, която бе предложена 
в изданието на сборника от конференцията, проведена през 2015 г., аналитично и 
критично се преобговарят от авторова гледна точка такива концепти като 
шизофренията, желанието и несъзнаваното. В настоящата втора част на студията, 
критическият анализ обръща внимание на концептите желаеща машина, тяло без 
органи, семейството, Едип (като митологична архифигура), изтласкване, завършвайки 
с обзор на грешките на психоанализата и задачите пред шизоанализата като нейна 
алтернативна теория и метод. 

Ключови думи: психоанализа, феноменология, критически теория и метод, 
семейна триангулация, едипизация, изтласкване, желаеща машина и желаещо 
производство, социално производство, тяло без органи, шизоанализа 

 

 

 

 

                                                           
1 Доцент д-р в катедра „Психология“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, email: 
filosofivo@abv.bg 
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“ANTI-OEDIPUS” DISTINCTION: PHENOMENOLOGICAL 
OBSERVATIONS ON “INTRODUCTION TO SHIZO-ANALYSIS” BY G. 

DELEUZE&F. GUATTARI (Part II: The bases of psychoanalysis. The faults of 
psychoanalysis. The tasks of shizo-analysis) 

Ivaylo Lazarov1 

Summary 

The study phenomenologically treats of these two famous French post-modern 
thinkers’ scientific book. The proposed method of shizo-analysis is a methodological and 
practical alternative to Siegmund Freud&Co’s traditional psychoanalysis. The main reference 
points of this book that enters into polemics with semantics and conceptuality of 
psychoanalysis are extracted. Simultaneously, this researched book offers unexpected 
symbiosis between transcendental-critical point of view and innovative Marxist methodology. 
Such a symbiosis is a factor for radicalization of the Freudian method and claims to give a new 
alternative view to its applied positive-science possessions. The study consists of two parts. 
The text of the Part One, which was available for printing in 2015’s conferention edition, 
demonstrated author’s analytical and critical re-interpretation of such basic theoretical concepts 
as Shizophrenia, Desire and Unconscious. The present Part Two of the study critically focuses 
on other important concepts such as Wishing Machine, Body-without-Organs, Family, Oedipus 
(as a mythological arche-figure), Repression and finally concludes with an overview of the 
famous faults of psychoanalysis and clarification of the tasks schizo-analysis as its alternative 
theory and method. 

Key words: psychoanalysis, phenomenology, critical theory and method, family 
triangulation, Oedipization, repression, wishing machine and production, social production, 
body without organs, shizo-analysis 

 
1. Защо феноменология? Какво относно науката разкрива 

феноменологията? 

Настоящият доклад, фактически като втора част от студията с 
горепосоченото заглавие, продължава обследването на иновативната 
процесуална критическа линия спрямо психоанализата, проведена в знаменитата 
книга на Жил Дельоз и Феликс Гатари „Анти-Едип. Капитализъм и 
                                                           
1 Associate Professor, PhD at Varna Free University 
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шизофрения“2. Двамата автори предлагат критико-феноменологична 
радикализация (в духа на Кант, Ницше, Маркс) на двете базови понятия на 
психоанализата – желанието и несъзнаваното. Подходът им към проблема е 
динамичен, а не статичен. Динамизмът е качествен, продуктивен и като 
радикална теоретична перспектива – производителен подход на чистата мисъл, 
докато статистизмът използва количествени и самоцелно аналитични методи в 
един свят, чиято „реалност“ се приема на наивно доверие, т.е. свят, 
субстанциализиран като „свят на универсалии“. Няма как да не забележим с 
удовлетворение, че Фройд е първият, поставил проблема за несъзнаваното в 
световната наука и това е без съмнение негов велик принос.3 Какво обаче изобщо 
е това не-съзнавано, което при Фройд постфактум, a posteriori бива удобно 
намествано сред структурите и предметностите на съзнателния опит или се 
генерира от изборите и отговорностите му? В определен смисъл то по-скоро 
наподобява удобна играчка, чрез която узаконяваме развихрените си фантазии 
под формата на екстравагантна теория, излизаща с претенции да се превърне в 
универсален метод за спасяване на психичното здраве на повечето хора. 
Съобразно един друг, принципно различен хоризонт на обозримости спрямо 
фройдизма, визионизмът на авторите забелязва, че несъзнаваното не е навеки 
вторично производно като изтласкано, доколкото самото то произвежда. То 
не е предметно и символно, понеже самото то си представя, а не просто бива 
представяно. Защото, генеалогично погледнато4, самата представа не е 
самодостатъчна – тя бива представяна откъмто изначално непредставимо, и 
                                                           
2 Книгата е съвместно авторство на Жил Дельоз, известен френски постмодерен философ, създател на 
„философия на различието“, и неговия приятел Феликс Гатари, институционален психотерапевт, психолог 
и философ, привърженик на методите на Ж. Лакан. Други техни съвместни авторски съчинения са книгите 
„Що е философия“, преведена на български през 1995 г. и „Хиляда плоскости. Капитализъм и шизофрения 
2“ (изд. на бълг. през 2009 г.) Двамата, и особено Гатари, са създатели на шизо-анализата и екософията. 
Поради честите цитирания и препратки към книгата в текста на студията, изписването на авторите и 
годината на издаване (2004) отново ще заменям със знака (*). 
3 Мераб Мамардашвили например е убеден, че за Фройд несъзнаваното е онова, което се е създало в 
психиката в процеса на прехода от инстинктивно към съзнателно. Несъзнаваното „не е свойство на човека, 
отличаващо се от неговия разум, не е съвкупност от неговите влечения и афекти (негова емоционална 
страна). Това не са две кутии – една върху друга, – долната от които е личностното безсъзнателно, а горната 
– съзнанието; сякаш съществува противоречие между едното и другото. Не. От гледна точка на 
психоанализата няма такива кутии. За психоанализата съществува създаването на биологично същество, 
прилагащо символите, знаковите средства посредством тези образувания. И в този акт възниква онова, което 
се нарича безсъзнателно (като част от психиката)” (Мамардашвили, 1998: 61) 
4 Всяка една сериозна (което подразбира и радикална) генеалогия методологично всъщност подразбира 
феноменология, доколкото „феноменологията и нейното прочуто „заскобяване“ се заключава най-напред в 
отказа от една култура, от една история, и подхващането отново на всяко знание, връщайки се към едно 
радикално не-знание“ (Лиотар, 2021:6).  
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мисълта мисли поради едно изначално (невъзможно) мислимо. (Вж. Дельоз, 
1999: 186-7) Динамичното преразпознаване е не паноптичен (абстрактно-тотален 
и самоцелно емпиричен), а синоптичен (събитиен) визионизъм и то става не през 
индукциите на нескончаема анализа, а всякога дедуктивно и цялостно, 
проследявайки употребата на синтезите отвън и отведнъж – като пулсация на 
чистата логосна форма на представяне на биващото, която не кореспондира с 
никакви светови референти извън себе си, потенциално надхвърлящи събитието 
на собствената му текуща изява. Тоест, при един такъв в същността си 
рефлексивен, формално интенционален и съдържателно интензионален подход 
(вж. Енчев, 2009: 30), което и да е представимо бива забелязвано с оглед на 
всякога несъизмеримите трансцендентални условия на своето самопредставяне, 
а не като „отнапред дадено“. С цялото това преучредяващо концептите и 
символите предприемане се има предвид една философска линия на ХХ век, 
засягаща, разбира се, и психологията5, която, по думите на Лиотар, иска да 
възстанови на този век неговата научна мисия, като обоснове наново 
условията за неговата наука. Едва ли би ни се отдал по-подходящ план (от 
разкриващия ни се тъкмо съобразно метапсихологическите претенции на 
психоанализата) посредством феноменологичен експеримент „да напуснем 
самата наука и да се потопим в онова, в което тя плава ‘несъзнателно’“ (Лиотар, 
2021: 8). И феноменология тук е нужна, за да схванем в какъв смисъл „опитът, 
който винаги предоставя само случайното и единичното, не може да предложи 
на науката необходимия универсален принцип за подобно (апостериорно – б.м., 
И.Л.) твърдение. Емпиризмът не може да бъде разбран чрез емпиризма“ (пак там, 
15). В такъв контекст, веднага следва да припомним алфата и омегата на 
феноменологичния метод: това е аподиктично ориентиран метод на 
самосъзнанието, оказващо се извечно свободната и отговорна инстанция относно 
избора на опитните значения, които при никакви обстоятелства няма как да 
значат, преди да бъдат означени в интерпретативно събитие. Така 
самосъзнанието „предоставя преживяването само по себе си, тоест взето като 
абсолютно“ (пак там, 30). Хусерл, създателят на феноменологията,  по същество 
съхранява принципа за истинност, която е не аналитично световна, а синтетично 
„фундирана в субекта на познанието, ала (той, Хусерл по този начин – б. пак м.) 
отхвърля дислокацията на последния и на конкретния субект“ (пак там, 25). 
Феноменологията се оказва метод едновременно всеобщ, доколкото всякога 
                                                           
5 Според същия тоя Лиотар, „феноменологията неизбежно е заставена да впише психологията в своята 
програма не само защото поставя отделни методологични проблеми, но най-вече защото феноменологията 
е философия на cogito“ (пак там, 66).  
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тъкмо субект е приносителят на значенията при всяка възможна емпирична 
ситуация, и конкретен6, понеже „всяко нещо (като предмет – б.м.), дадено 
„лично“, може също така и да не бъде, ала никое преживяване (като актуално 
значеща синтетико-емпирична конфигурация – б. и к.м.), дадено „лично“, не 
може да не бъде“ (Husserl, 1959: 86). Вземайки предвид, че всяка 
феноменологична рефлексия маркира означения опит като тотално събитие на 
иманентизацията, се налага изводът, че „никакво реално битие7 не е необходимо 
за битието на самото съзнание. Следователно иманентното битие е без никакво 
съмнение абсолютно битие в този смисъл, че nulla “res” indigent existendum“ 
(Лиотар, 2021: 33). При това положение „менталното и инструменталното 
използване на науката само по себе си добива ефикасност в 
непосредственото отношение на субекта, който го използва заедно със света 
(подч. м.), и именно това е искал да каже Хусерл, когато е посочвал, че самата 
научна истина се основава в крайна сметка на допредикативния „опит“ на 
субекта на науката“ (пак там, 78-9). Допредикативният опит, според Хусерл, е 
опит от „самите неща“, тепърва разкриващи се във всякога субектово-уникални 
емпирични конфигурации, а не означени отнапред и за вечни времена с оглед на 
една несамокритицизираща се регресивна анализа. В такъв план смисълът на 
събитието на иманетизацията, включително и като научно събитие, „е латентен8, 
доколкото е изначален, той трябва да бъде достигнат без предварителни 
допускания, стига да се водим от „самите неща“ (пак там, 139). Така в крайна 
сметка феноменологичната перспектива търси и разгръща смисъла на ставането 
„не защото хората мислят този смисъл или разработват системи за смисъла на 
историята, а защото живеейки – и то живеейки заедно, – хората произвеждат 
смисъла“ (пак там, 136). 

 

                                                           
6  „Конкретното съдържание на субективния живот не изчезва в прехода към философското измерение, а 
тъкмо така се разкрива в своята автентичност. Полагането на света е било „дезактивирано“, но не и 
ликвидирано: то си остава живо, пък макар и във „видоизменена“ форма, която позволява на съзнанието да 
бъде напълно самоосъзнато.“ (Цит. по Лиотар, 2021: 34) 
7 „Терминът „реалност“  – отбелязва Лиотар – не предполага по никакъв начин препращане към материална 
субстанция. По-скоро бихме го дефинирали като предсъществуване (пак там, 2021: 80). Нещо повече, 
светът, разкриващ се през събитие на иманентизацията, е реален само в условен смисъл, доколкото 
„реалността“ му всякога вече бива представяна в послеписа на въпросното виртуализиращо събитие. 
8 Фройд също по уникален начин поставя въпроса за латентността като нагласа и склонност, но не в 
контекста на феноменологичната ейдетика със съответстващата й трансцендентална редукция до 
Lebenswelt, а в изцяло емпиричния контекст на семейните предразположености и либидните преработки. 
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2. Представяне и производство – различия откъм феноменологичната 
теория. 

Феноменологията не е метод на пасивно подета озованост в представата, 
а генеалогия на всяка възможна представа до механизмите на полагането й в 
отношението между представящо и представяно. Това означава, че 
актуализацията на представянето не се свежда до формата на представящия и 
съдържанието на представяното. Т.е. пред-ставата е псевдоуниверсалия спрямо 
всяко едно актуално ставане (актуализация); пред-положеността на представата 
като емпирично съдържане не следва да ни забранява да мислим актуалността на 
полагането на определено представим образ или ред. Ето защо възможно 
положеният ред в която и да е представа е в крайна сметка случаен, 
обстоятелствен и негарантен, защото се издейства в опита a posteriori, а не го 
предхожда по необходимост. Няма такова нещо като подчиненост на 
изискванията на представа, общовалидна за всички, и надхвърляща 
конкретността на ситуацията като място, време, посока, лица, 
предразположености. Онова, което наричат тотално-универсално, т.е. 
абсолютната репрезентация (свръхрепрезентация), бива полагано 
интерпретативно9, властово, откъм дискретен суверен, откъм фалсифицируемо и 
следователно фиктивно „достатъчно основание“, а не е дадено „веднъж 
завинаги“ и „само по себе си“, като необходима и неотменима универсалия. 
Вярата във вечни универсалии и извечно съществуващ репрезентиран ред, 
абсолютизира възможния опит на естествената наука10 или светото религиозно 
писание. Прокарваната генеалогия спрямо представата в една феноменологична 
рефлексия обаче е по същество продуктивен метод.11 Именно продуктивно 
погледнато, всяка репродукция – собствено психична или каквато и да е – се 
актува аперцептивно, като чист феномен, следователно продуктивната анализа 
би следвало да се разположи на границата между актуването и представата и, 
оказвайки се оттук нататък всякога актуално и конкретно издействана 
самопредстава, да не допуска приплъзване към опасната генерализираща 

                                                           
9 Според Д. Вацов  „Определеността е обект на действие, а не обратното“ (Вацов, 2003, 157). 
10 Сравни с наблюдението на Еманюел Левинас: „Трансценденцията на битието, схваната без оглед на 
субектната гарантност на всяка възможна феноменална конфигурираност на опита – отбелязва Еманюел 
Левинас – отпраща към „обективността на обекта“, респ. обективира вкл. и субекта, „ограничавайки 
битието“ съобразно привеждането му „към статуса на научен обект“ (Levinas, 1998: 122).  
11 Продуктивността изразява тъкмо същностната негарантност и метафизична необвързаност на човешкото 
със самото себе си, доколкото, с оглед на феноменологичната критика спрямо представата, поемащата 
рецептивност на човешкия образ не е изначално задължителна и задължаваща никого и с нищо. 
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възможност да бъде репродуктивно завлечена в аналите (всякога вторичните 
синхронизации) на възможния опит. Ето защо в една критическа наука 
емпиричното съдържание на представата никога не би следвало да игнорира 
аподиктичната форма на нейната представимост. За съжаление, в традиционната 
западна психология, включително и в психоанализата, се получава така, че 
„цялото желаещо производство е подчинено на изискванията на представянето“ 
(*, 75; вж. също Дельоз, 1999: 76, 79). При Фройд и повечето негови 
последователи несъзнаваното се извежда репродуктивно, като резултат от 
фактори (семейна триангулация, Едипов комплекс, изтласкване), разпознаващи 
се откъм полето на емпирично съзнателни, социокултурно обективно 
съществуващи референции. Напротив, тук обсъждаме как във визираната книга 
е прокарана феноменологична радикализация на Кантовата стратегия, при която 
тоталното аналитично поле на възможния опит не само се представя в пасивните 
синтези на репродукцията, но и действително-продуктивно бива изказвано като 
представа – и в плана на феноменологичната конкретизация тя се оказва 
представа, както стана ясно, тъкмо в качеството си на самопредстава. В този свой 
другоразмерен модус това поле е всякога вече събитийно, феноменално 
изкристализиращо в трансценденталните синтези на критическо прекъсване на 
репродукцията през границата на основополагането й, благодарение на които 
бива забелязвана нейната всякога несвоевременна продуктивност. И подобна 
продуктивност в случая не следва просто откъм трансценденталното съзнание, 
както е при Кант, а е дело на самото продуциращо несъзнавано (както е при 
Дельоз-Гатари в прословутата им шизоанализа), което никога не е и няма как да 
бъде отъждествявано с някой от символите на авансцената на означавания 
(възможния) опит, както това се е получило при Фройд и последователите му. В 
това се таи и „крачката напред“ на шизоанализата: „продуктивно“ (а всъщност – 
според Дельоз-Гатари – производително и даже машинно) оттук нататък се 
оказва не схематично удържащото конструиране на света в представата, а 
синтетично издействаното чрез де(кон)струкцията на самата презентативност 
прекършване на господството на тоталността в представата. 

Доколкото  именно несъзнаваното продуцира, то е действителният субект 
на анализа, но в това си качество субект не откъм полето на емпиричните 
привидности/възможния опит, където самото то (както е при Фройд) е 
превърнато в привидение, а като продуциращото – като самото издействащо 
условие за „аналитичен синтез“ във всякога напрегнатото чисто отношение на 
форма и материя (по Аристотел) и битие и съществуващо (по Хайдегер). Един 
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такъв субект обаче не е автономен и сигурно идентичен, нито епохално траен, 
той не е от порядъка на човек, предмет или артефакт, понеже изразява самата 
криза на репрезентацията и бива издействан рисково и негарантно. Това е така, 
включително отчитайки, че представите за автономия, автономното 
представителство, са не просто „в криза“ – от гледна точка на постмодерната 
рефлексивност те са самата криза като онтологично прозрение за статута на 
автономията, по думите на Ж. Дельоз и Ф. Гатари, едно субектно 
„другоподобие“12 (Дельоз, Гатари,1995: 34). То обаче никога и нищо не 
предрешава за субекта съобразно крехкостта и условността на всичките му 
предпоставени същности, които бихме могли да си изберем откъм каталога на 
епохите и политическия регламент на обществата – в крайна сметка защото, 
както отбелязва Боян Манчев, „автономията е единствено необходимата фикция 
за траенето на субекта“ (Манчев, 2012: 139) и отчитайки също, че всяко 
автономно място и време е просто фикция откъм отнапред и отвсякъде 
ограждащите го хетерономни детерминации. Ето защо терминът „субект“ тук не 
носи присъщата си класическа семантика – в контекстите на Дельоз-Гатари той 
изразява по-скоро цикъла на самопроизводство на несъзнаваното, включително 
и отчитайки, че гледната точка на цикъла е категорична и абсолютна с оглед на 
едно перманентно ставане, изразяващо не просто продуктивност откъм 
съзнанието, а интензионално производство на емпирични съдържания през 
формата на всякога конкретен и емпирично неотчужаващ се субект на 
рефлексивно и интенционално възпроизводство13 (вж. *, 364). И тук се натрапва 
                                                           
12 Езикът е събитийното поле, в което бихме могли тепърва да открием и нарочим субекта (срв. Вацов, 2016) 
с неговите прословути рефлекс и склонност към автономна свобода на преживяване (по модерному – 
консумация на живот). Деконструкциите на значенията, изхождащи от изначалната хетерономия на знаците, 
представляват наративизации, които не използват едва вторично езика, за да доказват аналитично нещо 
друго (нещо от света), а в самото актуално събитие на изписването разкриват парадокса на единение на две 
изначални наличности – вокала на гласа и неговото невъзможно друго – смисъла като проектория на 
идентичност и универсалност. Чистата автономия е невъзможна, респ. чистата епохалност също, доколкото 
смисълът на нещо репрезентирано всякога се съотнася със знака си, по този начин не само удължавайки до 
потенциална без-крайност, но и прекъсвайки репрезентацията току пред дверите на знаковостта. Така всяка 
наративизационна процедура из себе си разкрива не чисто и просто същото на света/субекта, а 
другоподобието на ставането на свят като писменост, която различава реално от симулирано [нека тук и 
в тази връзка се сетим за едноименната книга на Дерида (вж. 1998)] именно откъм слога и в сложността на 
преднамерено показване на различията в модалностите, сиреч – между действителното изписване на 
извечно иманентизиращия логос (знаци) и възможното също на трансцендиращия логос (смислите, света), 
което обаче, както вече изтъкнахме в основния текст, винаги си остава условно, подвъпросно и рисково 
удържимо в качеството си именно на опит. 
13 Въпросният издействан субект е изкуствено производен на събитието на иманентизиращия логос и 
всеки миг живо изявяващ самата граница на напрегнатото отношение между форма и материя, 
въобразяване и въобразено. Този невъобразим субект, в качеството си на всякога чисто различен от образа 
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сравнението между едно вторично детерминирано либидно желание в границите 
на представа, откривано в психоаналитичната репрезентация на Фройд, и 
производителното желание, което ни предлага шизоаналитичната позиция на 
Дельоз и Гатари. Тяхното производително желание не е привързано към 
симулирани тъждества и не се репродуцира в структурата на психиката, 
обществото и културата. То изобщо не е на страната на моларните съвкупности, 
нито подлежи на инстанционен контрол в психиката или откъм общностните 
конвенции, както това се случва в класическата псхоаналитична интерпретация. 
Напротив, желанието молекулярно се съотнася с намерението за световност, а не 
със света, то влиза продуктивно в самите фиксации на тази онтологична 
интенция, и то няма как да бъде свеждано „по научно-индуктивен път“ и 
самоцелно емпирично към нуждите на едни или други хипостазирани обектни и 
статистични ограничители и цензори. 

 

3. Двете дейности на несъзнаваното – анализата и синтезата (на 
различаването). 

Ако репродукцията на образи се удържа критически от Кантовия 
трансцендентализъм посредством конструиране на световността в представата 
(което и собствено въвежда методологически така нужния иновативен концепт 
„синтез на продуктивното въображение“ (вж. Кант, 1992: 229), то, както 
разбрахме, на определен етап от радикализацията на критическия анализ до 
деконструктивен (напр. при Дерида и Дельоз-Гатари), се достига до критика 
спрямо самото представно удържане на световността, сиреч на априорността на 
самия Кантов трансцендентален схематизъм. При това положение, 
„продуктивна“ става вече не представата, а самото представяне като разлика 
(чист прекъсващ репродукциите на анализа синтез) между представящо и 
представяно, т.е. удържащият синтез вече е не на представата, на образа и на 
реда, а на чистото различие (по Дерида  –  differance), представляващо 
външната граница, иманентизираща репродуктивния опит изобщо. 
Синтезът се самоудостоверява във властта на преднамерено прекъсващ анализ, 
доколкото от един момент нататък, подемайки критическата линия, сме 
                                                           
си – и ние ще видим това – е по същество самата смърт на образа (си). Но тази смърт не е неговото проклятие; 
наобратно, тя е неговата свобода и благодат с оглед яснотата за недопустимостта на предрешена алиенация 
до фатализираща образност, а следователно – и като причастност единствено спрямо необвързващо, 
недетерминирано от твърди тъждества и потвърдени истории тъкмо пойезисно или игрово подемане на 
образност. И именно в тази своя свобода самият той е не просто продуктивен, но и производителен. 
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престанали да се интересуваме пряко от текущите опитни съдържания, а сме 
преориентирали интереса си към формата на явяване на тези съдържания. Във 
феноменологичен план това е по същество отдаване приоритет на въпроса „Как?“ 
пред „Какво?“. (Вж. Лазаров, 2017: 269) Феноменологично издействан, синтезът 
изразява спонтанно или преднамерено рефлексивно-критично прекъсване на 
съдържанията (аналите) на анализа до целостта, хомогенността и компактността 
на формата на света – на психологически език – респ. до душата. Тъкмо 
последната генитално, логосно, светоносно продуцира значима материя чрез 
смисъл и образ. Синтезът, ако е активистки подеман, е продуктивен, защото е и 
светоносен (в противовес на анализа, който е изцяло световен); той е завръщащ 
и завършващ, прекъсващ безадресното и безалтернативно самоцелно-
аналитично разпиляване сред даденостите на средата и средно-статистичното 
(нормативно) положение; заедно с това той е и откривателски, евристичен, 
доколкото открива благодатността на прекъснатостта, преобръща слога, спира 
изтичащото време на напразните очаквания и безсмислени повторения, 
обръщайки опита и самото време към неговите източници във въображението 
(душата). Съобразно феноменологичния визионизъм, един действително 
неотчуждаващ анализ би бил само продуктивният – уви, репродуктивният 
анализ, какъвто е и този на психоанализата, би се разгръщал нескончаемо в т.нар. 
обективно-емпирично пространство и време и в този ред – като разрушаващ 
всеки възможен синтез в току-що указания смисъл; той не би бил критически, би 
игнорирал латентните конструктивни и(ли) конститутивни предразположености 
на субекта спрямо света и не би отчитал динамиката и телеологията на своето 
иманентно на психичната обработка ставане. Една нескончаема 
свръхрепрезентативна анализа, непознаваща прекъсващите синтези, не открива 
несъзнаваното като изначален предизвикател на желаещото отношение, а 
напротив, открива го като елемент на средата, едва вторичен символ откъм 
знаците на иманентизираните емпирични съдържания. Затова и в първата част на 
настоящата студия вече отбелязахме – за Дельоз-Гатари, в противовес на Фройд, 
желанието не е пожелаването на знаци откъм представянето на 
трансцендиращия логос, а самото продуктивно действие на 
иманентизиращия логос. Т.е. съобразно границата, установявана от който и да 
е различаващ синтез, прекъсващ полето на безкрайно-аналитичната 
свръхрепрезентация, несъзнаваното няма как да бъде аналитично отчленено 
в системата на културните символизми, нито едностранно детерминирано 
откъм задръжките и потисканията, респ. изтласкването на желанията в 
социуса. Желанието не е производно, а самото то произвежда, и то не е 
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обусловено и регулируемо, а самото то обуславя и регулира в синтезата на 
различаването, доколкото не е завареник на означенията, а ги задвижва през 
генеалогията на едно именно активистки издействано производително 
отношение откъм субекта-несъзнавано. 

 

4. Желаещо производство vs. социално производство: какво е 
желаеща машина? 

Авторите разграничават два типа производство: 1) Желаещо 
производство, при което желанието е самопроизводство на несъзнаваното и 
задаващо изконната база на материалистичната психиатрия (вж. *, 17); 2) 
Социално производство (при него капиталистическата машина е тялото на 
парите, а капиталът е „аморфно и безплодно тяло без органи, възпроизвеждащо 
самото себе си“ (Стойчев, 2012), което е функция на желаещото производство и 
място на потискане. Желанието, в несъзнаваната си непосредственост на 
желаещо производство на съзнание, всякога вече симулирайки пожеланото14, т.е. 
вторично и опосредстващо, се презентира през „образ“ или „вещна връзка“ (по 
Маркс) и следователно процесуално става социално производство. В такъв 
смисъл то, в своята актуалност, е всеки път пожелаване на своя разгръщащ се 
телос като производен на собствените му, в крайна сметка пунктуално 
неуточнени и поради това – несъзнавани либидни инвестирания, и преди всяка 
възможна алиенация в социалната митология и идеология.  

Фройд залага на една икономия на желанието, откривайки количественото 
(екстензивно) либидо в основата на всяко представяне на елементите и целите на 
желанието – точно така, както Рикардо открива количествения труд в основата 
на всяка представима стойност. Във въпросната „количественост“ се таи цялата 
позната ни едипизация на желанието, обричаща го на мъгляви мечти или 
въображаеми представи, и редуцираща го само до негови съдържателни изрази. 
Така желанието е свързано с привидно независими съществувания – бащата, 
майката, семейството, изтласканото – които все още не включват своите 
елементи като вътрешни елементи на желанието. Изведено на полето на 
аналитичната свръхрепрезентация, лишено от стопиращ синтез, желанието е 
превърнато в нещо като суета или вопъл, продиктувани от недостиг или направо 

                                                           
14 Вторичното преразпознаване на желанието „откъм света“, т.е. като „пожелана вещ“ или „осъзнат образ“, 
според Дельоз-Гатари е всякога вече логосен симулакрум на самото желаещо несъзнавано. 
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липса. Либидото в интерпретациите на Фройдовата психоанализа е по същество 
аналитико-алиенативно желание, фатално зависещо от своя обект. При това 
положение обаче цялото желаещо производство се заличава и се свежда до 
просто производство на фантазъм, представляващ пожелавания обект. (вж. *, 
149) Всяка семантична единица, която не обръща внимание на своята 
извечно синтетична сводимост до знак и актуално-обстоятелствено 
означаване, е вече фантазъм. Откъмто завършващия анализата 
трансцендентален синтез, върху едно събитийно разгръщащо се, сиреч 
иманентизирано поле на емпирията, биват преразпознавани не абсолютизирани 
референти, а там става дума по-скоро за машинно производство на желанието, 
сиреч „за потоци, за запаси, за прекъсвания и за флуктуации на потоци“ (пак там, 
141), изобщо за сингуларни парадоксално-синтетични единства на хомо- и 
хетерогенности с оглед на една иманентна и всякога производителна употреба на 
синтезите в аналитичния хоризонт. Ето защо желанието, либидото не е чисто и 
просто в частно-обектната и личностна сексуалност, както го схваща 
психоанализата, а „е навсякъде, където нещо се движи и тече, повличайки 
заинтересовани субекти към смъртоносни устия“ (пак там). Навярно у-местната 
асоциация с машина15 е свързана с действителната онтофеноменологична 
конститутивност на историческото поле, която, прекъсвайки режимите на 
свръхрепрезентация, поставя остро въпроса за изобретяваната и произвеждана 
социалност, функционираща не само в режим на абсолютна обективно-
аналитична непрекъснатост, но и в своите реални дискретни синтетични 
прекъсвания, каскадни подеми, спадове и пренасочвания на изтичащи потоци. 
Метафората с машина отчита именно всичкото гореизброено в плана н 
феноменологичната конституция – и доколкото машинно е онова, което е 
„продуциращо, а не репродуциращо, и процесуално, а не представящо“ (пак там, 
131). Защото истинското разделение е „между реалния елемент на машинното 
(конституиращ желаещото производство) и структуралната съвкупност на 
въображаемото и символното (по Лакан – б. и к.м., И.Л.), формираща мита16 и 
неговите варианти“ (пак там, 113). И тъкмо реалното е онова, което „се 
самопроизвежда“ (пак там, 411; вж. също Дельоз, 1999: 198). Защото само 
желаещото производство произвежда непосредствено реалното в самото 
(реално) ставане на себе си, а не в отчуждаващо-изоставащия модус на възможна 
пред-ставимост на социалното поле. Затова и при желаещото производство, 
                                                           
15 „Машините са такива, понеже действат чрез прекъсвания и потоци, асоциирани вълни и частици, 
асоциативни потоци и частични обекти“ (*, 378-9).  
16 Срв. Манчев, 2012: 51 
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което е машинно в първичния смисъл на това понятие от древногръцката 
трагедия, човешките субекти не са статистически/посреднически вписани на 
сцената на историческия процес, не са особени агенти в производствения цикъл. 
На човешкото повече не се приписва хуманна ценностна особеност посредством 
идеологически фантазъм (на абсолютната или универсална самоидентичност) – 
затова и човешката желаеща машина не принадлежи на цикъла на производство 
в качеството си на всякога частичен агент, какъвто се явява социалният човек. 
Произвежда не „съзнанието“ като противопоставено на „материята“ в една 
модерно-класическа опозиция, а напротив, цялата иманентно отчленена 
материя на социалното производство се оказва производна на машинарията 
на желаещото производство, задвижена откъм първия активистки 
издействан синтез на несъзнаваното. 

С оглед на току-що казаното, истинското различие, изразяващо абсолютна 
раздвоеност, е „между две състояния на машината, които са две състояния на 
живото същество (органично и квантово, реално и виртуално); множество живи 
същества в машината и множество машини в живото същество“ (*, 377). Налице 
са „два случая на машини (без различия по природа): 1) Органични, технически 
и социални; 2) Желаещи машини17, подчиняващи на себе си масовите явления“ 
(пак там, 379). Така шизофренията като процес, преизтълкувана 
шизоаналитично, е „вселената на произвеждащите и възпроизвеждащи желаещи 
машини” (Стойчев, 2012), доколкото желанието на субекта-несъзнавано, 
подобно на машина, „непрестанно сглобява непрекъснати потоци енергия и 
частични обекти” (пак там) и бива сравнено с едно универсално производство, 
уподобяващо капиталистическото производство на парите. [Впрочем, „не 
желанието е в субекта, а машината е в желанието и остатъчният субект е редом с 
машината (пасивен синтез!), паразит на машината, добавка към гръбначно-
мозъчното желание“ (*, 377).] Либидо е енергията, присъща на желаещите 
машини18, преобразуванията на въпросната енергия обаче никога не са 
десексуализации (както при Юнг), нито сублимации (както при Фройд). (Вж. пак 
там, 383-4) В този смисъл желаещите машини, според авторите, изразяват 
нечовешкия пол, доколкото изначалното разделяне и привлечености не визират 
половите белези на антропоморфно състояние. Според авторите, налице са N 

                                                           
17 Големият проблем пред шизоанализата е: как да накараме желаещите машини отново да тръгнат? (Вж. 
*, 449) 
18 Ето защо „щизоаналитикът е механик, шизоанализата – функционална – навсякъде има либидо като 
машинна енергия“ (*, 427).  
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брой пола, отвъд антропоморфното представяне на субекта и неговата 
сексуалност. (Вж. пак там, 390) 

Ако направим паралел между посочените два типа производство, ще 
установим, че те се различават същностно: докато техническите машини, 
обезпечаващи социалното производство работят без да се повреждат, понеже се 
подчиняват на метафизическа организация и непрекъснато си присвояват 
отчуждена (алиенирана) субектност, то желаещите машини, обслужващи 
желаещото производство, работят в хоризонта на самоиманентизацията, те са 
молекулярни, а не моларни19, и като такива работят само като се повреждат, 
„доколкото те са израз на първичното изтласкване“ (Стойчев, 2012) и чрез 
желаещо прокарван, прекъсващ анализа трансцендентален синтез, оказват 
обратно дефектиращо влияние спрямо ефекта, осъществяван от нагонните 
желания, отстранявайки ги именно на принципа на неотчуждаване до 
предметност/представност на среднинното (респ. средностатистично) 
преживяване. 

 

5. Тялото без органи. Преизтълкуване на желанието при Лакан. 

Частичните обекти, забелязвани с оглед на един събитиен подход, са по 
същество феномените, възпроизвеждащи „молекулярните функции на 
несъзнаваното“ (*, 429). Без допустимото съседство с тялото без органи, те не 
биха се преразпознали трансцендентално-емпирично, респ. молекулярно, а само 
моларно (изцяло в аналите на една сурова обектна емпирия). Самото тяло без 
органи, забелязват авторите, е произведено „в първия пасивен свързващ синтез 
като това, което ще неутрализира или напротив, ще пусне в ход двете дейности, 
така да се каже, двете глави на желанието“ (пак там). А въпросните две дейности 
на несъзнаваното, казано на логически език, са анализата и нейната завършваща 
критическа процедура – трансценденталната (а не трансцендентната, каквато е 
при частно-емпиричната наука) синтеза на саморазличаването. В книгата тези 
две „истински дейности на несъзнаваното“ са свързани със заставянето на 

                                                           
19 „Всеки моларен функционализъм – отбелязват Дельоз и Гатари – е погрешен: при органичните и социални 
машини имаме разходимост между формиране и функциониране; при техническите машини монтирането е 
различно от употребата им от хората. Желаещите машини, напротив, следват режими на синтез без оглед 
на горните асамблирания (вж. Дельоз, 1999: 280 – светът е израз на самата грешка, затова го има – б.м., 
И.Л.).“ (*, 380) 
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анализа парадоксално „да тече и да прекъсва“ (пак там, 429) – така действат в 
крайна сметка визираните „две глави на желанието“. 

Тялото без органи, за което говорят Дельоз и Гатари, не е тяло откъм 
представящото отношение20, то е „тялото без образ” (*, 21), и „субстратът на това 
тяло не е соматичен, а психичен, то е eros без logos, неконтролируема енергия 
отвъд разума“ (Стойчев, 2012). Според същия автор, „това е тялото, което убягва 
на социалната регламентация, а психоанализата се стреми да го обуздае“. То 
обаче не е нагонно, защото е само по себе си такова, в противовес на социално 
укротеното тяло-организъм, напротив, то е по-скоро gestalt, неговата 
ексцесивност е изкуствено издействана не поради нецеленасочена спонтанност, 
а именно в телеологизма на несъизмеримото с нищо друго спонтанно-
рецептивно самосътворяване на желаещото производство, което не допуска 
репродуктивност откъм представящото отношение, респ. не субстанциализира 
нито телесния, нито психичния опит21. Ето защо, според Вл. Стойчев, искаме ли 
да прибегнем до нещо като пространствена схематизация на човешката психика, 
респ. на траекторията на желаещото производство, то „последното може да бъде 
обозначено единствено върху повърхността на тялото без органи“. Но не съм 
напълно съгласен с автора, че то е „антисоциално“, нито че е „стихията“, а „не 
реда на индивида“ – именно самоудостоверявайки се посредством 
шизоаналитично прекъсване на текущия ред на психоанализата чрез 
телеологично търсен синтез, то не я отхвърля чрез остракизъм и извечна „борба 
на противоположностите“, а я иманентизира в смисъла на изначално изтласкване 
спрямо всяка възможност за неконтролируема алиенация и социално 
производство на фантазъм. 

На свой ред онова, което познаваме като „тяло от плът и кръв“ е 
своеобразен „конгломерат от органи“, който обаче именно генеалогията на 
шизоаналитичната критика повече не допуска да бъде субстанциален 
психосоматичен организъм и перманентна във времето Аз-представа22. 
Въпросният конгломерат не е организъм, доколкото да бъде такъв не му се 
                                                           
20 Представата е либидно пожеланото като обект, което при шизо-анализата на Дельоз и Гатари вече не 
привлича, а целенасочено отблъсква до „тяло без органи“. 
21 Тъкмо затова, бидейки трансцендентално-критически и същевременно иновативно марксистки 
издействано, то не е тяло в смисъла на една неизменна структура и на една организирана цялост. 
22 Такава е нишата на забелязване на постмодерната крачка напред спрямо Кант и неговата експресия на 
вътрешното сетиво, която трансцендентално-критично, сиреч – по модерному – откъм трансценденталната 
аперцепция (самосъзнанието), издейства идентичността на психологичната монада благодарение на 
априорната форма на времето. 
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позволява вече тъкмо откъм активистки издействаното „тяло без органи“, това 
постмодерно име на класическата безплътна душа, която, взаимствайки дискурса 
на Кант, по аналогичен начин продължава да се афицира от емпиричното „тяло 
от плът и кръв“, но същевременно в синтеза на продуктивното въображение 
откъм себе си вече го е преразпознала не де-финитивно, в качеството му на 
статистически предмет, а именно прекъсвайки (финализирайки, дефектирайки) 
ефектите на неговото аналитично и естественически самостойно предметно 
представяне. 

По такъв начин и на свой ред постмодерната психея/душа (тялото без 
органи) се оказва „едно трансцендентално, но не предзададено условие, присъщо 
на всяко едно психосоматично тяло“ (пак там). То е абстрактен психичен 
конструкт, както казахме синтетично и целенасочено извлечен gestalt от „реални 
либидни импулси, атопичен, хаотичен (но не в първичния и некритически 
издействан смисъл – б.м., И.Л.) и същностно различен от органично подредената 
структура на соматичното тяло“ (пак там). Същевременно, според Дельоз-
Гатари, това призрачно тяло не противостои на телесните органи (защото то 
може както да ги отблъсква, така и да ги присвоява), но то, както отбелязахме, не 
ги присвоява представно и всякога идентично (и както би могло да се очаква – в 
пасивен синтез, сиреч под формата на перманентен в пространството и времето 
„организъм“). То ги присвоява не репродуктивно, подчинявайки им се 
субстанциално и хабитуално, а ги издейства процесуално23 и 
импровизационно, без да се съобразява с предзададените условия на 
социалното производство. В повлияността си от метафорите на Ницше, за 
двамата автори „организацията (в субстанциален смисъл, включително и като 
структурно организирана психика със съответстващ й субстрат на психичното – 
б. пак м.) е контрапункт на дионисиевия танц на либидното тяло без органи, 
респективно социалната организация е тази, която се конфронтира със (скритите 
несъзнавани импулси на) соматичното тяло24“ (пак там). 

                                                           
23 Именно „процесуално“ е постмодерният терминологичен заместител на „продуктивно“ (взет в един 
целенасочено надграждащ Кантовата традиция смисъл). 
24 Съобразно прочита си на книгата Вл. Стойчев констатира, че „превръщайки се от дивак в член на 
обществото, на човек му се налага да се подчини на социалния порядък и по принуда (осъзната, но нежелана) 
да настрои своето ерогенно тяло в съответствие с алгоритъма на социалната машина, функционираща 
съгласно един (квази) рационален код, който предполага и изисква продуктивните импулси на ероса, без да 
губят своята интензивност, да сублимират, т.е. да бъдат неутрализирани, в една система от идеи, ценности, 
потребности. Обществото е тази мегамашина, според Луис Мъмфорд, която е първообраз на всяка една 
друга машина. Социалните регламентации функционират като кодифицираща машина, налагаща своята 
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Според Дельоз и Гатари автентичните типове на параноика и 
шизофреника действат не върху социуса, а именно върху тялото без органи 
в чисто състояние (вж. *, 370-1). Все в същия контекст, „няма различие по 
природа между невроза и психоза“ (пак там,  169). Това са типове откъм 
границата на иманентизацията, и всяко тяхно иманентно (предметно) 
позициониране по същество не интересува шизоанализата, доколкото нейната 
цел не е да подсигурява нормата и да увековечава легендите на социалното поле. 
Преучредени по този начин, те биват изведени от симптоматиката на клиничното 
състояние, за да се превърнат в нещо като архетипни предизвикатели спрямо 
всяко увлечение по отчуждаващия модус на социалното производство. 
Социусът, на свой ред, метафорично бива назован „облечено тяло“, докато 
тялото без органи се оказва голото цялостно тяло, известяващо всички 
възможни форми на социус. 

Субектът-несъзнавано е всякога безличното (on), произвеждащо опита, а 
не някакво психологическо Аз, получаващо модела. Защото самият модел вече 
не е Аз, а тялото без органи, което е продуктивно, производно – то се изнамира 
именно в активистките прекъсвания на потоците и пасивните синтези, което си е 
де факто прекъсване на модалностите, респ. ефектите на метафизично и 
емпирично вездесъщо пространство и време, за сметка на ситуативното и 
дискретно-перцептивното такива. В този смисъл желаещите машини не 
умират, умират социалните, които са изрядни; те (желаещите) не умират обаче 
именно като се повреждат на социалното поле, така осигурявайки си бдително и 
компенсативно-преутвърждаващо творческо издействане на тялото без органи 
(вж. пак там, 437-8). Това издействане е трансцендентално преекспонираща се 
критична форма на обезличаване (десубстанциализация)25, така характерна за 
                                                           
вътрешна организация на самоорганизиращия се съобразно нея индивид, който трябва да подчини своето 
желаещо производство (нагонните си енергии) на социалното производство. Така обществото експроприира 
и дисциплинира спонтанната и неорганизирана либидна енергия на отделния човек, превръщайки я в ресурс 
за собственото си развитие и в енергия, задвижваща неговото машиноподобно ’тяло’“ (Стойчев, 2012). В 
противовес на това хабитуално плътско антропологично тяло, тялото без органи е спасителният изход от 
лошите ефекти на психоаналитичната параноя спрямо представящото вкопчване и едва неговото 
постмодерно дискурсивно изнамиране сякаш потвърждава дълбокия смисъл на библейско-
евангелския повик „да се спаси душата“ – именно в аспекта на изнамирането на въпросния 
спасителен изход от лошите ефекти на една заварена, средностатистична и неавтентична тоталност 
на желаещия социус – другото име на перманентната ни небудична самоалиенация в технократичните 
предметности. 
25 Тялото без органи е двуфакторно в своето светуване: то единствено си позволява парадоксално 
отблъскване (до себе си) и заедно с това – привличане (присвояване) на частичните органи-обекти. 
Отблъскването се схваща като условие, а привличането – като самото функциониране на желаещата машина, 
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метода на шизоанализата, в противовес на класическата психоанализа. Тоест, в 
противовес на Фройд, противопоставящ Ерос на Танатос, шизоанализата на 
Дельоз-Гатари казва обратното: „няма инстинкт към смъртта, защото има модел 
и опит за смъртта в несъзнаваното. Тогава смъртта е част от желаещата машина, 
която сама трябва да бъде съдена, оценявана във функционирането на машината 
и системата на нейните енергийни превръщания, а не като абстрактен принцип“ 
(пак там, 439-40). 

В този параграф съвсем очевидно представяме иновативната 
постмодернистка концепция за преодоляване на органното, респ. органичната 
представа, през идеята за органон, което, както стана ясно, би представлявало 
реабилитация на душата в психологията – при отчитане на условието, че тялото 
не е обречено да функционира само като физически организъм, тоест то 
екстатира вече не предметно и исторически очакващо, а като метафизически 
изличаващ се онтологичен орган. При това положение в парадигматичен план, за 
да преодолеем функционализмите и физикализмите с всичките им неудобства, 
ние или трябва да отхвърлим идеята за органност като непродуктивна, както го 
правят Дельоз и Гатари посредством своя подходящ концепт „тялото без органи“ 
(като постмодерен аналогон на класическата представа за душата), или да 
запазим, както Ж. Лакан го прави, идеята за органност, но същевременно 
деконструирайки представата за репродуктивност и експанзивност на органа в 
лицето на възобновената концепция за механичната множествена ламела, 
взаимствана донякъде от инсайти на Платон и Фройд (вж. Лазаров, 2017: 284). 
Какво по-точно е обяснението на Лакан относно Фройдовото сцепване и 
вторачеността в т.нар. агалма? Накратко: с термина agalma е представена 

                                                           
която не е организъм именно поради будично-атманичната будност на „постмодерната“ душа – тялото без 
органи. По такъв начин то си осигурява противоположностите, без обаче да им се противопоставя, понеже 
в нито един момент не си позволява каквато и да е субстанциализация откъм реда на света и в смисъла на 
класически идеална душа. Една такава извечно новоизнамираща се „постмодерна душа“ е нещо като 
симулакър – образ без референт, а също и образ с невъзможна абразивност, тъкмо заради неподатливостта 
си към дълготрайна озованост в състояние на пасивен синтез. Позволим ли си да го разгадаем, този 
симулакър внушава, че тялото без органи плюс частните органи-обекти, които то функционално, но не и 
структурно си присвоява, са винаги нещо различно от организъм. Ако психосоматичната цялост бъде 
наречена именно организъм, това вече ще извика нуждата от субстратен подход, който би подчинил 
цялата психична дейност на ефектите на болестната социална шизофренизация, което за метода 
(шизо-анализа) е силно нежелателно. При този метод се цели желанието да минава през тялото без органи 
и функционално отрефлектираните частични обекти, но не и през организма, който би свидетелствал 
отчайваща и болестотворна (невротична, психотична или още по-задълбочено шизофренна) алиенация на 
метода към средностатистичните зависимости на субстрата и нормата, каквато наблюдаваме при 
класическата Фройдова психоанализа.  
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връхната точка на мрака, в която субектът се намира, потънал в своето 
отношение с желанието спрямо пресрещнатия обект. Agalma е обектът, в който 
субектът сляпо вярва, че е прицелено желанието му, тъй като самото желание е 
прието за част от системата на биологичен и социален регламент. 26 На мястото 
на андрогинното запушване (което е по-скоро елемент от художествен пойезис), 
непознаващо репродуктивните органи и осигуряващо райския стазис преди пола, 
е въведено предполовото разцепване, задвижващо кръговрата на нагона. Това е 
и разцепването между два обекта: обектът прицел или обектът малко а, към 
което се насочва желанието спрямо обекта цел. Разминаването между прицела 
(aim) и целта (goal) е именно механизмът, който задвижва вечното кръжене на 
нагона. (То може да бъде изразено с изречението: „Онова, което започна да 
желаеш, не е това, което желаеш“.) Определянето на ламелата като безсмъртен 
орган е свързано именно с това неизтощимо кръжене. Всяко монтиране на два 
обекта запазва зева, през който ламелата продължава да цепи и намотава 
либидните макари. Но за да бъдат проследени лупингите на нагона, онова, което 
би могло да бъде видяно като цялостно и единично, се сцепва до безкрайност и 
през това сцепване след десетичната запетая, считат авторите (вж. Спасова, 
Калинова, 2014), може да се означи безкрайното потъване при работата на 
ламелата. Така митът за ламелата на Лакан развива радикално и по-точно – 
демонтира нагонната работа. Желанието и обектът малко а биват разписани в 
структурите на въображаемото и символното, докато ламелата, подобно на 
желаещата машина при Дельоз и Гатари, въвежда неуловимата част от триадата 
– реалното, както обаче и техния възел, където отпадналият обект на желанието 
прави възможно неизтощимото кръжене на нагона. Или, тук в лицето на ламелата 
се подразбира самият орган като techne, интервенция на ножицата, която реже и 
накълцва на отделни кадри, но поставена не като външен на организма 
инструмент (какъвто е тялото без органи при Дельоз-Гатари), а като 
безсмъртната част от човека, негов орган отпреди ограничителите на пола.27 
                                                           
26 „…гърдата, дара, погледът, гласът са обектите малко а, те са примките, през които желанието на 
субекта е улавяно като желание на Другия. Agalmata или погледът е въведен на нивото на скопичния нагон 
като сладострастието на очите (изпадане в прелест – б.м., И.Л.) през езика на Августин. Субектът „вярва, 
че желае, защото се вижда желан и не вижда, че това, което Другият иска да му откъсне от него, е 
собственият му поглед. Доказателство за това можем да открием във феномена Unheimlich“. Unheimlich е 
ефектът на скопичния нагон, който Лакан свързва с откъсване и отпадане на собствения поглед.“ (Спасова, 
Калинова, 2014; сравни с Игов, 2001) 
27 „Фундаменталната неопределеност на двойката майка/баща, изчезването на тази двойка в прореза на 
делящата се клетка припомнят, че освен проблематичната разлика между половете съществува и 
проблематичната разлика между пол и не-пол (впрочем разлика, подобна на разграничението, което в друг 
контекст Пол Рикьор прави между „това тяло“, което е „моя плът“, но същевременно опасно индиферентно 
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Защото, за да бъде неизтощимо производителна, „машината като такава трябва 
да е действително безполова. В нея половото винаги може да бъде заменено по 
технологичен път с нещо друго28 (засега го заместваме с историчното и с 
множествено производство). Естествено, една „полова машина“ би била 
възможна, но това ще е излишък, ексцес, произведение на изкуството или в 
крайна сметка не-машина“ (Видински, 2014). 

 

6. Опорите на психоанализата:  

А) Семейството. 

Далечната цел е желанието във Фройдовата психоанализа, както вече 
разбрахме, да се прикрепи или направо скачи с някои от напълно готовите 
елементи на социалното производство, оказвайки се завареник на един ред и една 
идеална организация, самата тя в разчлененостите си изземваща функциите на 
желаеща субектност. (Излишно е да подчертаваме, че съвсем недалновидно 
подобна субектност в един лошо-шизофреничен смисъл е обектна, сиреч не се 
извежда виртуализиращо чрез асамблираща обработка, а изначално-представно 
принадлежи към реалностите на света.) Идеалният такъв агент за Фройд се 
оказва семейството – в него възникват и, което е порочно-кръговото, към него 
в крайна сметка имплицитно се отнасят всички възможни либидни инвестирания 
на желаещото същество, както и евентуално съпътстващите ги отклонения от 
нормата. Така семейството по абсурден начин е превърнато в „едновременно 
анус, който задържа, глас, който резонира, както и уста, която консумира 
неговите три собствени синтеза“ (*, 168). Агентите и отношенията на социалното 
производство със съответстващите им либидни инвестирания са редуцирани до 
фигурите на семейното възпроизводство, за да получим накрая само 
мистифицираната триангулация на татко, мама и аз. (Вж. пак там, 137) В интерес 

                                                           
бивайки плът, която е просто тяло сред телата  (Вж. Рикьор, 2004: 211, 522) – б. м., И.Л.). Да се положи 
другото на пола означава да се положат „звезди” и „едноклетъчни”, от които се отличаваме, доколкото се 
отличаваме и помежду си.“ (Спасова, Калинова, 2014) 
28 В този дух, идеята на Лакановите обяснения в крайна сметка се съотнася с въпросите: как точно в органа, 
който изначално не е субстанциално-органично преддаден (ала който откъм фалическата 
организация винаги е символ на репродуктивното начало) може да бъде инкорпорирано 
продуктивно/производително начало? Тоест, как да скъсаме с неблагодатните конотации на 
репродуктивното, респ. страдателното и скапващото се в органното, същевременно запазвайки 
изявата на органа, по възможност за време, невъобразимо надхвърлящо биологично-биографичните 
ограничения пред човешкото? 
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на истината „бащата и майката съществуват само на късове и никога не се 
организират в някаква структура, способни едновременно да представят 
несъзнаваното и да представят в него различните агенти на колективността, а 
винаги се разпръскват на фрагменти, които са редом с тези агенти, сблъскват се, 
противопоставят се или се помиряват с тях в ръкопашен бой. Бащата, майката и 
аз-ът са в борба и в пряка хватка с елементите на историческата и политическата 
ситуация – войника, ченгето, окупатора, колаборациониста, оспорващия или 
съпротивляващия се, началника, жената на началника, – които във всеки момент 
разчупват всяко триангулиране и пречат съвкупната ситуация да се смачка до 
семейния комплекс и да се интериоризира в него“ (пак там, 131-2). Накратко, 
семейството никога не е микрокосмос в смисъла на автономна фигура, какъвто 
се опитва да ни го представи Фройд, то е по природа екс-центрирано, де-
центрирано. (Вж. пак там, 132). Едипово ориентираната психоанализа прибягва 
до семеен изразен символизъм, т.е. вместо да интерпретира в една несъзнавана 
система на производството като такова,  тя си позволява аналитична икономия. 
(Вж. пак там, 133) В парадигматичен план и спрямо тази теоретико-референтна 
опора на психоанализата е предпочетена класическата дву-еднозначност вместо 
многозначното реално – и отново в полза на символа. (Вж. пак там, 136) 
„Навсякъде звучи (и всичко започва с – б.м., И.Л.) „татко – мама“, а между двете 
– кастрацията, смачкващото прекъсване (пак там, 358). За уж „иноватора“ Фройд, 
тази тема си остава класика: семейството се оказва последна опора и 
териториалност на частния човек (вж. пак там). Семейството, предлагано като 
репрезентативна психоаналитична фигура, фактически ще ре-кодира, вместо да 
де-кодира потоците на либидните изтичания. И алюзията за това е не толкова в 
семейството, колкото в мръсната сексуалност, подсказваща фалша на една такава 
опора и нейните преки отношения с либидното прелъстяване. Свидетелството 
спрямо казаното е доста симптоматично изкристализирало в почти всички 
култури чрез употребата в нарицателния уличен жаргон и фолклора „под 
сурдинка“ – сексуалността е „срамно разголване“ и предизвиква изначално 
неудобство за обсъждане, особено с децата, а „мръсната“ тема за 
взаимоотношенията между бащата и майката се отразява широко както във 
вицовете, така и в псувните на всяко общество („Да ти еба майката!“ е най-
честият израз на силна отрицателна емоция, продиктувана от спонтанно 
презрение). Внедряването (от Фройд) на темата за съблазняването на детето от 
възрастния в контекста на преработката на нагона и насред стадиите на 
индивидуалното развитие фактически представлява индивидуален фантазъм, 
превръщащ реалните родители в невинни и дори в жертви. (Вж. пак там, 359) 
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Според психоанализата като в странно-комична сценка, написана сякаш 
специално за случая „излиза така, сякаш първо е детето, но и се постулира едно 
предварително съществуване на бащата (детето е дете само по отношение на 
един баща и една майка)“ (пак там, 361). За двамата автори „твърдението за 
първичността на бащата е лишено от смисъл; но това означава: социалните 
инвестирания са първични по отношение на семейните“. Защото „от гледна точка 
на регресията именно бащата е първичен; именно параноичният баща едипизира 
сина“ (пак там).  

Всъщност естеството на семейните инвестирания зависи от прекъсванията 
на потоците на социалното поле. Без едно такова прекъсване семейството е чисто 
и просто универсален подбудител, подсигурител и инструмент на мита за 
нормативната, респ. „нормална“ едипизация. Донякъде латентно, донякъде явно 
се осъзнава нейната болезненост в контекстите на повече или по-малко 
компенсативни ефекти от изтласкани влечения към родителите. Свидетелство за 
това са по-скоро психопатологичните характеристики на двата основни типа с 
оглед на справянето с последствията от мита – тези на невротика и психотика29. 
На практика двойката „семейство – мит“ в психоанализата заменя 
производствената двойка „желаеща машина – социално поле“. (Вж. пак там, 393) 
Доверието в мита, което Фройд изисква, включително и предначертаната уредба 
за разпределението на ролите в семейната триангулация, стоят в основата на 
„изопачаванията и обезобразяванията откъм семейството на социалното 
производство и желаещото производство“ (пак там, 391). Ние бързо бихме могли 
да се убедим колко всъщност безобидна е несъзнаваната роля на родителите, ако 
напуснем презумптивната матрица на психоанализата, полагайки поне 
минимални усилия да деконструираме фигурите на семейната триангулация и 
Едип. Защото, ако не го направим, семейството ще продължи да разиграва в 
съвсем класически дух театъра на частния човек, в който несъзнаваното е нещо 
като сцена. (Вж. пак там, 402) 

Б) Архифигура Едип (като митологичен център). Режимът на 
свръхрепрезентация. 

Във феноменологичните среди съществува схващането, че Фройд е 
оценил мита за Едип с оглед на подкрепата на свръхрепрезентацията, ала не 
и с оглед на критическата генеалогия спрямо режимите на 
свръхрепрезентация. Работата е в това, че митът от трагедията на Софокъл не е 
                                                           
29 „Двете форми на виртуалното в психоанализата: невроза и психоза.“ (*, 172) 
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бил изтълкуван в радикалния план и за философски цели, а първоначално – с 
оглед на индуктивните цели на един клиничен метод и собствените си 
биографични наклонности. Например Ж.П. Сартр (в Битие и нищо, 655-63 на 
френското издание, цитирано в книгата – б.м.) „отправя по същество две критики 
към фройдистката психоанализа: тя е обективистична и каузалистична, а освен 
това използва неразбираемото понятие за несъзнавано“ (Лиотар, 2021: 93). Тази 
ревизия на понятието за несъзнавано очевидно предполага отказ от една 
детерминистична концепция за поведението, в частност за сексуално 
ориентираното поведение. Невъзможно е да се изолират в лоното на субекта 
сексуални влечения, които да съществуват и еднозначно „да определят 
постъпките му като причини“ (пак там, 96). „Следователно не съществува 
обусловеност на поведението от сексуалното, а „осмоза“ между сексуалността и 
съществуването, тъй като сексуалността е неизменно сегашно-налична в 
човешкия живот като „двусмислена атмосфера“ (197 – цит. по Мерло-Понти, 
б.м.)“ (пак там). Намеквайки за онова, което е останало несхванато от Фройд, 
Боян Манчев споделя, че в крайна сметка „именно Едип е образцовият герой на 
онто-феноменологията, той е героят, който изважда света от непрозрачната му 
иманентност на бял свят, като бял свят. Едип е метафизически герой, фигура на 
метафизиката в най-точния смисъл на това определение. Той дава света на себе 
си като свят, извеждайки смисъла на присъствието, манифестирайки го и 
полагайки структурата на репрезентацията30 – той дава света на себе си, 
въвеждайки „себе си“ в света“ (Манчев, 2012: 72). Репрезентация в този смисъл 
ще рече манифестиране пред и за погледа, изоткъм сетивата. Репрезентацията е 
(и) епифания на сетивното: изваждане-извеждане на иманентността на смисъла 
на бял свят. Репрезентацията е самата иманентност на смисъла като 
трансцендираща иманентността сила, излизаща на повърхността, като 
саморефлектираща се светлина. Тук е феноменологично забелязано от Манчев (и 
по всичко изглежда, не от Фройд, или поне не в такъв контекст на обозримост), 
че става дума за „репрезентация, проваляща положения порядък (на 
репрезентация) и корумпираща утвърдения смисъл. Жест, който разтваря 
нередуцируема празнота и който разкрива единствено своя непреодолим двоен 
възел, отричащ конститутивната значимост на жеста на полагането на 
репрезентация именно в момента на актуализирането му“ (пак там, 98), 

                                                           
30 „На мястото на нерепрезентируемото чудовище – отбелязва Б. Манчев, – на сакралната му хетерогенност, 
представяща себе си без да представлява каквато и да е отвъдност на материята и непрозрачността на 
Стария свят, идва подвижната структура на репрезентацията.“ (Манчев, 2012: 71 – вж. бел. под лин. за 
„ловеца на невидимото“, суверенът, чийто kratos е logos-ът) 
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доколкото, както, според Аристотел, „актуалността предшества потенцията“ (пак 
там, 97), така и „суверенът (Едип – б.м., И.Л.) предшества общността или народа“ 
(пак там). Ето защо „непосредствената (ре)презентация чрез суверенното тяло е 
единствената възможност за рефлексивно посредничество, чрез която общността 
може да има отношение към себе си и да се завърне към себе си“ (пак там). 
Поради което „Едип е тоталният орган на общността“ (пак там) и като такъв, той 
е единственият „другоподобен“ (вж. Дельоз, Гатари, 1995: 34), екзистенциално и 
следователно парадоксално, двойно обвързващо“ (double bind) подложен на 
отблъскващо привличане спрямо общността.31 

От горното следва, че „веднъж оголена, логиката на репрезентацията – 
както на нивото на означаването, така и на нивото на политическото 
представителство – вече не може да бъде четена като „логика на суверенността“ 
(Вацов, 2012: 19). И защото нито представата, нито представителствата, 
абсолютно зависят от самите себе си – чрез фактическото си разгръщане, техният 
логос „се връща към алогичното и партикуларното начало със самата си 
артикулация“ (пак там). И опитът все пак властово да наложат такава зависимост, 
избива в свърхрепрезентация, т.е. тоталитаризъм, забелязван онтологически най-
вече като криза на представителствата, изявяваща в сърцевината си кризата на 
политическото и идеологически императивизъм, господстващ в западните науки 
за човека. Нека го повторим пак с оглед на методологичния подход на 
психоанализата: при метафизико-субстантивистки подход на анализата, какъвто 
наблюдаваме при Фройд и последователи, несъзнаваното се формира откъм 
забраните и цензурите на съзнателно (представно, образно) внедрената 
структура на психиката, която ни поставя в зависимостта от един мит, 
възпроизвеждащ вездесъщите психосексуални детерминации чрез 
репродукцията на живота на рода. Желаещото производство е смачкано, 
подчинено на еднозначните последици от представянето като изначален репер, 
който не се оспорва. По такъв начин симбиозата между Фройд и Едип, 
разтълкувана психоаналитично, демонстрира „не самоанализа, а зависимост от 
количествата, гьотевска култура на психиатъра“ (*, 75). Самата форма на 
представно отношение „Това като онова“ (манифестираща се чрез символната 
формула на кое да е логическо съждение), изразяваща сводимост на едно 
значение към друго в приетото за поначало прозрачно репрезентативно поле, е 
довела до ужасяващото „смачкване на Едип до кастрацията“. Авторите, разбира 
се, признават, че не психоанализата е изобретила тези мисловни схеми и 
                                                           
31 „Едип е абсолютната външност на полиса, Чужденецът par excellence.“ (пак там, 97) 
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операции, но тя ги подкрепя и мултиплицира. (Вж. пак там, 92) Но те все пак са 
задължени да изтъкнат до каква степен Фройдовата интерпретация на мита за 
Едип е своеобразно тържество на „въображаемото измерение на индивидуалния 
фантазъм“ (пак там, 86). Едиповите употреби на синтеза (който така и остава 
неотчетен в реда на обективистичната анализа) – това са едипизация, семейна 
триангулация, кастрация. Тъкмо те са „мощните сили, които са нужни, за да се 
победят силите на желанието, да бъдат доведени те до примирение“ (пак там, 
163). Всъщност, трябва да сме коректни и тук – не психоанализата изобретява 
Едип (срв. пак там, 92), тя само му дава една последна териториалност и един 
последен закон. (Вж. пак там, 357) Ситуацията на Едип в психоанализата е 
трагикомична: най-напред той е маргинален, а в перспектива –  все по-затварящ 
се в желанието. Накрая с името на Едип бихме могли да означим „самата 
зависимост от параноята“ (пак там, 367), в смисъла на вярност към 
свръхрепрезентацията. Следствие на тази параноя е, разбира се, и „лъжата около 
освобождаването на сексуалността“ (пак там, 464), и впримчването на субекта в 
мита за основополагащо либидо, тълкувано през секса, от което и закономерно 
следва „фалшът на сублимирания Едип“ (пак там) като своеобразна победа на 
социокултурно обусловената преработка на нагона. Впрочем все в същото русло 
нарицателният Едип и нарцисизмът следват като сянка (псевдо)рефлексивността 
на двоицата „социално – метафизично“ (вж. пак там, 474). Фактически при 
Фройд имаме самата противоположност на генеалогичното достояние, с което в 
началото на параграфа предоставихме дълбоките и радикални достояния на мита 
за Едип: интериоризация на семейството в Едип, както и екстериоризация 
на Едип в символистичния и институционалния порядък (вж. пак там, 476) – 
все в услуга на поддържането на мита и в съгласие с конюнктурата на социалното 
производство на фантазми. Така Едип при Фройд е вече „една изкуствена земя“ 
(пак там, 481) и цялата съпротива срещу Едип в такъв случай би следвало чрез 
критическа процедура да бъде пак изкуствено32 издействана в лицето на тялото 
без органи, самото то като резултат, както разбрахме, на друга парадигма и 
методология. 

В) Изтласкването. 

Изтласкването в психоанализата е следствие на репресията откъм 
средата. Недостижимостта на пожелания обект довежда до изтласкване, 
                                                           
32 „Но, ако си спомним за Кант – споделя Бернар Стиглер, – то за него анализът е ноетическа способност. 
Мисленето не е само въпрос на разбиране, а и възможност да излезеш извън неговите предели, т.е. да 
приемаш решения чрез съждения, получени на базата на синтеза.“ (Стиглер, 2019) 
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според Фройд пораждащо и очертаващо в процеса на нагонните преработки 
на индивида изконната зона на несъзнаваната психика. За Дельоз и Гатари 
желанието се изтласква, защото атакува режима на свръхрепрезентация, 
поставяйки под заплаха установения обществен порядък. „Маската на 
желанието се поставя под натиска на изтласкването“ (*, 155). В. Райх (вж. 
Reich, 1973) показва как изтласкването зависи от потискането. Семейното 
изтласкване е по същество функция от потискане, указващо вътрешно 
присъствие на дадена социална форма на производство. (Вж. *, 158) 
Сексуалното изтласкване, въпреки претенциите си за културно 
детерминирано „пренасочване“, указва фактически „застоя на либидната 
енергия – така чрез Едип желанието попада в „търсена безизходица“, 
организирана от потискащото общество“ (пак там, 159). Изтласкването има 
странната особеност да прави така, че потискането да става желано и да 
престава да се осъзнава от индивида; по такъв начин „се индуцира желаене, 
фалшифициран образ на пожеланото“ (пак там, 160). По твърде странен 
калъп в социуса е налице делегиране на изтласкването от социалната 
формация и заедно с това изместване на желаещата формация от 
изтласкването, довеждащо до превръщането на желанието в не-цялостно, 
индуцируемо, зависещо от частичен обект. Делегиран агент на 
изтласкването е, както стана ясно, семейството, а изопаченият му образ – 
това са кръвосмесителните нагони (срв. Freud, 2012: I). Семейството е 
делегирано към изтласкването от социалното производство. (Вж. *, 160-1) 
Ако решим да кодифицираме изцяло през и в изтласкването, ние всеки път 
се сблъскваме с нелегитимни и трансцендентни (некритицизирани) употреби 
на синтези. (Вж. пак там, 448) Впрочем през подобна призма се натъкваме и 
на прословутото Фройдово несъзнавано, оказващо се производно на 
съзнанието в плана на социокултурния символизъм, репрезентиран от 
хиперединствеността на обектно-аналитичната форма на репрезентация. 
Свръхрепрезентативният психоаналитичен режим на изтласкването се 
основава на предсъзнавани инвестирания, които обаче нямат нищо общо с 
ейдетичната редукция на една феноменологична позиция. Именно затова те 
не се дедуцират през трансцендентална употреба на синтезата, а се 
индуцират изцяло аналитично, статистично, през некритицизирана 
концепция за биологичен индивид или частен граждански субект, поемащ 
последиците на едипизация, семейна триангулация и присъщата им социална 
кастрация. Затова именно генезисът на предсъзнаваните инвестирания е 
типичен: сексуалното либидо като индикатор за органична локализация на 



59 
 

либидната енергия и кланова принадлежност. (Вж. пак там, 467) Ала 
либидото, преизтълкувано шизоаналитично, не съответства на никаква 
локалност и не се отнася до никакви частични обекти, притежаващи изцяло 
и предимно сексуални намерения на своето желание. Така организираното 
антропоморфно тяло е обектът на възпроизвеждането чрез поколението, но 
не и неговият субект. Защото „не сексуалността е средство в служба на 
създаването на поколение, а пораждането на телата е в служба на 
сексуалността като производство на несъзнаваното. Не сексуалността е нещо 
като награда за егото, в замяна на неговото подчиняване спрямо процеса н 
създаване на поколение, а напротив, създаването на поколение е утешението 
на егото, негово продължаване, преминаването на едно тяло в друго, чрез 
което несъзнаваното просто възпроизвежда себе си в самото себе си. Тъкмо 
в този смисъл трябва да се каже: несъзнаваното винаги е било сирак, т.е. 
пораждало е само себе си в тъждествеността (чистия синтез – б.м., И.Л.) на 
природата и човека, на света и човека“ (пак там, 145). Нека си позволим да 
го заявим отново в контекста на текущия параграф: неправомерна в 
психоанализата се оказва заемката на осъзнаващи се образи и символи 
през изтласкването – така се получава абсурдът собствено иманентната 
сфера на изтласканото (несъзнаваното) да се чете структурно, сиреч през 
изтласкването. Не би се получило подобно недоразумение, ако 
несъзнаваното би се разположило не вътре в границите на перцептивно-
предметния хоризонт, който психоанализата приема за транспарантен и 
потенциално безкраен поради заплетеността си в илюзиите на 
трансцендентната предметност, а ако би се приело, че самото то и всеки път 
наново би преразпознавало из себе си (с оглед на собствената си сфера на 
иманентизация) фактора и вектора на съзнателните намествания и 
темпорализации. По такъв начин то не би се появило в света, не би се 
причинило от нещо (друго)-от-света, не би се разпознало сред даденостите, 
а самото то различаващо би отдавало на света правото му да се конфигурира 
в образите и представите на съзнанието, в изпробващото отношение на 
възможно и реално (доколкото възможното е започващо аналитично и 
ставащо реално едва в завършека на трансценденталния синтез). Защото 
несъзнаваното не е нито структурално, нито личностно, то не символизира, 
нито пък въобразява или изобразява: то, както вече казахме, е машинно, то 
машинира (вж. *, 73-4). В този смисъл за Дельоз-Гатари то не е нито 
въображаемо, нито символично, а Реалното само по себе си, „невъзможното 
реално“ и неговото производство. 
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7. Грешките на психоанализата. 

Върху така предложената парадигматична и теоретико-изследователска 
база, двамата автори извеждат т.нар. грешки на психоанализата. Най-ключовата 
грешка, за която неведнъж намеквахме, се отнася до положението, че 
„психоанализата смачква порядъка на производството, прехвърляйки го в 
представянето. Така несъзнаваното й не произвежда, а само вярва“ (*, 391; вж. 
също пак там, 144). Вярва се в универсалността на мита, в обективното време, в 
биологичната еволюция, в субстанциалната противоположност между натурално 
и културално, в нескончаемостта на аналитичната разчленимост, в някаква 
мнима априорна закономерност откъм статистическия случай, в подобието на 
съществата, чийто опит е сходен, в преноса, в необходимостта от съответствие 
на мисленето с предмета, който обезателно трябва да е някъде извън него. Но 
каква ще да е тази рационална наука, която предимно вярва? С оглед на всичко 
това, да се опитаме да поправим грешката на психоанализата33, следва да отчетем 
нейното самозабравящо подвизаване изцяло в изоставащите (спрямо 
издействащата форма на представяне) анали на възможния/позитивно-научен 
опит, нежеланието или неспособността й да издейства анализата диалектически, 
през активистки производителна синтеза, актуално нарочвайки значенията 
съобразно генеалогията на делириумното производство на фантазми и 
привидности… което ще рече – без съобразяване с предварително нарочени 
концептуални обвързвания с презентации и репродукции.  

От посочената ключова грешка на една в същността си некритицизирана 
репрезентативност следват и останалите типични грешки, свързани с вярата и 
пасивно-пациентското очакване нещата да се случват по силата на емпирико-
статистическа повеля, а не благодарение на динамичните сили и енергийни 
потоци, задействани чрез целенасочена иманентизация на хоризонта на тяхното 
„другоподобно“ събитийно ставане, което авторите с право наричат желаещо 

                                                           
33 Грешка е преди всичко поначало пасивно-синтетичната ти представяща намереност на самия теб като 
„точно този“ в „хоризонт на присъствието-с-други“, където аналитичното прекъсване чрез 
трансцендентален (активистки) синтез на раз-предметяването се е оказало невъзможно или просто 
изглеждащо ненужно. С други думи, грешка е да се мисли светът без оглед на извечно актуален хоризонт 
на иманентизация на означаванията му (срв. Дерида, 1996: 79). Защото ние грешим, когато забравяме, че 
представлението на авансцената не изчерпва всичките ни възможни достояния, че ние не сме само герои на 
сцената, но и актьори (вж. Манчев, 2012: 63-4), че всяка сцена си има своето задкулисие, а всяка трагедия – 
своето авторство… и че следователно няма пред-определеност, респ. абсолютна определеност, 
доколкото всяко възможно определяне е ставане в процеса на самоактуализиращо се (респ. 
актьоризирано) представление откъм сцената на опита. 
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производство (в противовес на социалното такова). Така, в определен 
типологичен ред, като други грешки на психоанализата биват отчетени също: 1) 
Подчинеността на анализата на политикономията като аксиоматика (вж. пак там, 
401); 2) Антропоморфното представяне на пола (вж. пак там, 407); 3) 
Абсолютната опозиция на Ерос и Танатос34.  

Първата грешка следва от екстензионалната представимост на социалната 
емпирия, за която вече говорихме – от нея следва догмата за приоритетна 
реалност (и свързаните с нея критерии за адекватност) на чистото количество и 
безкрайното делене (множественост, поголовие) на веществения аспект на 
битието, респ. и свързаните с тях фантазми на обектната статистика.  

Втората грешка се отнася до хипертрофията за универсалност на 
сексуалното либидо и имплицираната от нея закостенялост на семейната 
институция с присъщите й регресия и прогресия, триангулация на родителските 
роли, предизвикващи в стазисите на социалното производство задържането, 
потискането, кастрацията, изтласкването и др. Напротив, един непредставим 
(нелокализируем органно и неразличим репродуктивно) пол е нередуцируем до 
фантазмите на социалното производство и би създавал енергия, задвижваща 
динамично желаещи машини, а не единствено статистично социални. Един такъв 
продуктивен пол би изпълнявал вече антропотехнически задачи. (Вж. Манчев, 
2014; Видински, 2014) Въпросът тук е35 (и определено решение чрез мита за 
ламелата на Лакан вече бе обсъдено): как да бъде преодолян всякога 
иманентно разполагащият се спрямо критико-рефлексивните операции 
полов диморфизъм с неговите енергийни преразходи и съпътстващи 
задръжки и изтласквания, без да се премахва нагнетацията на пола като 
такъв – но при това положение инстанцията, решаваща либидните конфликти не 
би могла еднозначно да си остава семейството, а либидото не би следвало да се 
редуцира до сексуалността. 

Третата грешка, вместо да я противопоставя на сексуалното либидо, би 
следвало да визира смъртта, „обърната към себе си“ (*, 441), което е другото 
име на неправомерната редуцируемост на живото единствено до органично, 
респ. на човешкото единствено до органно. Според авторите, няма реална 
                                                           
34  „Както казва Райх – отбелязват иронично авторите, – когато психоанализата започнала да говори за Ерос, 
всички въздъхнали с облекчение, защото знаели какво значи това и че всичко ще се превърне в един 
умъртвен живот, тъй като Танатос сега бил партньорът на Ерос, за лошо или за добро.“ (*, 439) 
35 Да припомним, че този въпрос е поставен от авторите така: „Как да накараме желаещите машини отново 
да тръгнат?“ (*, 449). 
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противоположност в молекулярен смисъл между тялото без органи и органите 
като частични обекти; единствената реална противоположност е с моларния 
организъм, който е техен общ враг. В този смисъл целта на активисткия 
шизоаналитичен синтез е моделът на смъртта да се рециклира като нещо 
различно от опита за смъртта (вж. Лазаров, 2015: 128). Тъкмо в този подходящ 
контекст ще повторим отново цитата, използван вече в параграф 5 на настоящото 
изследване: „няма инстинкт към смъртта (какъвто концептуално ни предлага 
Фройд – б.м., И.Л.), защото има модел и опит за смъртта в несъзнаваното. Тогава 
смъртта е част от желаещата машина, която сама трябва да бъде съдена, 
оценявана във функционирането на машината и системата на нейните енергийни 
превръщания, а не като абстрактен принцип“ (*, 439-40).  

 

8. Задачите на шизоанализата. 

Основната задача, която изпълнява изследователското послание на 
книгата е да бъде демаскирана метафизиката „Едип“ на психоанализата, която се 
оказва „лоша метафизика“ от класически тип, игнорираща Кантовата критическа 
линия. Стремежът на авторите е чрез предложения от тях нов метод да се 
„преоткрие едно трансцендентално несъзнавано, определено чрез иманентността 
на неговите критерии, което я и прави материалистическа в същността й“ (*, 102-
3). Методологична база на авторите с оглед на това не е Хусерловият 
трансцендентален субект с релевантната му редукция, а така наречената 
философия на различието, съобразно онтофеноменологичния визионизъм на 
която съзнанието не се приема за една от страните на представното отношение36, 
а всеки път, в рефлексиите си на самосъзнание, актуално се (само)отписва чрез 
деструкция на самото представно отношение, оказваща се иманентистка критика 
и генеалогия на репрезентацията. Една такава генеалогия разпознава която и да 
е идеалност единствено в идеализираните итеративно-представителни 
повторения на същото (вж. Дерида, 1996: 15), чиято идентичност обаче не е 
субстанциална, нито епифеноменална в класически смисъл, а само симулирана. 
Подобна де-едипизация на несъзнаваното открива пътя към ясно виждане на 
истинските проблеми – и отвъд проблемите. (Вж. *, 111) Предлаганата 
алтернатива в лицето на шизоанализата е по същество политическа и 
социална психоанализа (вж. пак там, 132-3), включително доколкото 
                                                           
36 Тук се визира актуалността на самото „представяне на несъзнаваното, а не представа на съзнанието“ 
(Дельоз, 1999: 246). 
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„образцовата фикция на „Едип цар“ (използвана по един сравнително тривиален 
начин в контекстите на Фройд – б.м., И.Л.) е модел на модерната фикция за 
учредителния момент на политическото: митическо насилие, учредителна оргия, 
чрез която аномията се трансформира в закон. Тази структурна хипотеза 
предполага Едип като образцов герой на антропотехниката, който фигурира 
безформеното чрез логоса37 и полага закона“ (Манчев, 2012: 43). „Субектът 
(митологичният Едип – б. пак м.) се депозира като основополагаща лудост38. 
Тази основополагаща лудост е общността39.“ (Пак там, 44) Така забелязан, 
„митът (…) е не античният модел, а модерната фигура на мисълта, която разкрива 
и назовава моделите на собственото си функциониране. (…) Парадоксално: в 
този смисъл митът е (вече – б.м.) критическа категория“ (пак там, 51).  

Такъв е фундаментът, върху който се стъпва, за да се изведат „двете тези 
на шизоанализата“: Първа теза – всяко инвестиране е социално, полето му е 
историческото социално поле (вж. *, 450 и 452); Втора теза – в социалните 
инвестирания ще различаваме несъзнаваните либидни инвестирания на групата 
и предсъзнаваните инвестиции, свързани с класата или интереса. Много често 
двете се смесват в полза на второто (вж. пак там, 454-5). Най-общият принцип 
на шизоанализата: желанието е всякога конститутивно на едно социално поле 
(критериите са иманентни, дискретни, недетерминиращи). Изказано с помощта 
на марксистката историософска терминология, то е от областта на 
икономическата база, а не на идеологическата надстройка (вж. пак там, 460). В 
този смисъл, шизоанализата перманентно се опитва да решава присъщата си 
методологична задача – да покаже „как желанието бива детерминирано да желае 
собственото си потискане в желаещия субект“ (пак там, 141), алиенирайки в 
пожеланото. Оттук фундаменталната разлика между психоанализата и 
шизоанализата се изразява в това, че „втората достига до едно нефигуративно и 
несимволично несъзнавано, чисто абстрактна фигуралност, (функционираща – 
б.м.) под нивото на минималните усилия за идентичност“ (пак там, 465). Логико-
феноменологичната работа, която се върши от авторите, заменя 
„сегрегационната и дву-еднозначна употреба на съединителните синтези“, 

                                                           
37 „Снизхождането на логоса в знака, – отбелязва Б. Манчев – представляващо начало на репрезентацията, 
е по необходимост свързано с акта на основополагащото жертвено насилие, което не разрушава реда на 
символизацията, а напротив, го основополага, изтръгва го от хаоса.“ (Манчев, 2012: 63) 
38 „Оттеглянето на субекта е необходимото условие за разтваряне на празното пространство на 
политическото. От тази гледна точка оттеглянето на Едип представлява елиминиране на предполитическия 
кратос.“ (Пак там, 2012: 44) 
39 „Политическата общност в този смисъл е в самата си същност общество на спектакъла.“ (Пак там, 51) 
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характерни за некритическите/несиноптични подходи (какъвто е и 
психоаналитичният), с тяхната „номадска и многозначна такава“ (пак там, 142). 
Целта, както неведнъж повтаряме, е да се върнат синтезите на несъзнаваното към 
тяхната иманентна употреба. Това е другото име на усилието да се „де-
едипизира, да се разкъса паяжината на бащата и майката, за да се достигне до 
производството на желаещата машина“ (пак там, 150-1). „Да се открие – 
продължават авторите – под индивидуалния фантазъм природата на груповите 
фантазми. Да се тласне симулакрумът чак до пункта, в който той повече не е 
„образ на образ“, намирайки така абстрактните фигури, потоците-шизе, които 
таи в себе си, прикривайки ги. Частният субект да се замени с колективните 
агенти, препращащи към задействания на машини (подч. м.). Да се 
прехвърли театърът на представянето в областта на желаещото производство.“ 
(Пак там, 360) Така извеждаме третата теза на шизоанализата – „желанието е 
машина, синтез на машини; ние имаме нужда не от вярващо, а от произвеждащо 
несъзнавано, което не е репродуцирано от семейни потискания“ (пак там, 391). 
Ето защо „шизоаналитикът е механик, шизоанализата – единствено 
функционална“ (пак там, 426). Тоест, навсякъде ни предстоят „рушене, кюртаж 
(…), включително и на кастрацията“ (пак там, 411-2). „Психоанализата 
ретериториализира върху дивана (на психоаналитика – б.м.), в представянето на 
Едип и на кастрацията. Шизоанализата, напротив, (чрез стерилизиращите си 
иманентизации – б.м.) разкрива  детериториализираните потоци желание в 
молекулярните елементи на желаещото производство“ (пак там, 415). Обратно 
на психоанализата, изпадаща в клопка, карайки несъзнаваното да падне то 
(самото – б.м.) в нейната клопка, шизоанализата следва линиите на бягство40 и 

                                                           
40 Но homo sapiens e форма на живот, която може да репродуцира не само ентропия чрез привидно 
неограничавани екстензии, но и да продуцира, по думите на Б. Стиглер, негативни ентропични 
преобразувания (вж. Стиглер, 2019), т.е. тя действа не чрез биологичните органи, а чрез технологичните 
(които не винаги се оказват консенсусно представени и алгоритмично усвоени), и не единствено според 
несамокоригиращите се представителства на класическата либерална антропология (свързана с 
абсолютизациите на субектната автономия), но и некласически, като антропотехника, сиреч, според Б. 
Манчев (вж. Манчев, 2012, 82-133 и Манчев, 2014) не изцяло извътре на организацията на представата за 
свят и ред, но и дез-организирайки тотално хоризонтализираното репрезентативно поле на съвременния 
капитализъм чрез извикване на едно по-особено теоретично възползване от кризата на човешките субектови 
представителства). Негативната ентропия е творческият отговор на настъпващия разрив, когато 
следва да се отговаря далновидно и организирано в аспекта вече на интензификациите; тя е, както 
счита и Ален дьо Беноа (вж. 2015), самооспорващото се човешко критико-рефлексивно противодействие на 
тенденциите за суровинно-енергиен преразход и топлинна смърт чрез отчуждаваща преекспонация в 
нефалсифицируеми предметни или цифрови представителства на човешкото в политиката и технологиите. 
Тази негативна ентропия изисква критически онтологии на репрезентативното изличаване, включително и 
като извоюване на отдръпване от другите и повече свободно време за занимаване със себе си (срв. Вацов, 
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машинните указатели – чак достигайки до желаещите машини“ (пак там, 449) и 
тялото без органи (срв. Лазаров, 2015: 125). Според авторите, ако имаме волята 
и дързостта да сме справедливо радикални, ние „никога няма да стигнем 
достатъчно далеч в детериториализацията и декодирането на потоците. Новата 
тема е отвъд целите, тя осъществява процеса на желаещо производство“ (*, 505); 
защото всичко е динамика, машиниране, събитие на иманентизация, ставане като 
„процес, шизофрения като процес, като именно по нея се мери всичко – 
присъщия й ход, невротичните й спирания, перверзните й продължения в 
празното, психотичните й финализации (к.м.)“ (пак там, 481).  
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Summary: The paper focus on definition and distinction between different theoretical 
approaches to burnout. Both the three-component model proposed by Maslach and colleagues 
(Maslach, Jackson, & Leiter, 1996) and the two-component model derived from job demand – 
job resources approach were presented (JD-R, Bakker & Demerouti, 2007). Third, the idea of 
Kristensen and colleagues for burnout syndrome and the Copenhagen Burnout Inventory (CBI) 
developed by them is presented (Kristensen et al., 2005). The results of the application of CBI 
in a Bulgarian sample including 659 persons aged 22 to 71 years (X=41.68; SD=10.50), of 
which 252 men and 407 women, mostly with higher education (82%), were presented. 
Occupational groups included in the survey are: teachers (35%), security officers (24%), 
administrative staff (22%), military personnel (12%) and social and medical workers (8%). 
The results presented higher levels of burnout for military personnel and teachers compared 
to other groups in the survey. Finally, some options for the prevention and intervention of 
burnout syndrome are discussed. 
Keywords: Copenhagen Burnout Inventory, personal, work-related and client-related burnout, 
occupational groups 
 

Същност, теоретични подходи и професионални различия в бърнаут 
синдрома 

Емоционалните преживявания и поведение на служителите в резултат на 
различни предизвикателства в трудовата среда са сред най-изследваните в 
организационен контекст феномени през последните две десетилетия (Swider & 
Zimmerman, 2010; Таир, 2020). Бърнаут синдромът е сред тези, които интензивно 
се проучват, поради сериозните му негативни последствия както за служителите 
на индивидуално ниво, така и за организацията като цяло. Макар бърнаут 
синдромът да не е болест, Световната здравна организация го признава за 
феномен, свързан с работата и го включи в 11-тата ревизия на Международната 
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класификация на болестите (ICD-11) 
(https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/). Описан е в глава 
„Фактори, влияещи върху здравословното състояние“, като е поставен сред 
причините, поради които хората се свързват със здравните служби, но които не 
са класифицирани като заболявания или здравословни състояния. Определя се 
като синдром, прояваващ се в резултат на неуспешно овладян хроничен стрес на 
работното място. Характеризира се с три измерения: 1) усещане за изтощение 
или изчерпване на енергията; 2) цинизъм, свързан с работата и емоционално 
дистанциране; 3) понижена професионална работоспособност. Лицата, 
преживяващи бърнаут, могат да имат различни физически заболявания, 
проблеми със съня, употреба на психоаактивни вещества и конфликт между 
работата и семейството (напр. Bacharach, Bamberger, & Conley, 1991; Belcastro & 
Gold, 1983; Maslach & Jackson, 1981). Изследванията представят, че бърнаут 
синдрома съдейства за снижаване на нивото на изпълнение и удовлетвореност от 
работата, повишаване на текучеството и отсъствията от работа, за влошаване на 
отношенията с колеги и клиенти (напр. Maslach at al., 2001; Swider & Zimmerman, 
2010; Taris, 2006). 

Бърнаут синдромът е проучван през годините първоначално най-вече като 
състояние, проявяващо се сред специалисти, работещи в сферата на 
здравеопазването (напр. Bacharach, Bamberger, & Conley, 1991; Enzmann, 
Schaufeli & Girault, 1995; Schaufeli & Janczur, 1992). С времето се разширява и 
към специалисти, работещи и в други професионални области, например 
учители, социални работници и полицаи (Belcastro & Gold, 1983; Schaufeli & 
Enzmann, 1998), програмисти (Lee & Ashforth, 1993), военнослужещи (Leiter, 
Clark & Durup, 1994) и мениджъри (Lee & Ashforth, 1993). Оказва се, че бърнаут 
синдромът не е ограничен само до сферата на социалните дейности, но се среща 
във всяка професионална сфера, характеризираща се с високи изисквания към 
служителите и ограничени ресурси за справяне (напр. Bakker, Demerouti, & 
Schaufeli, 2002). Именно поради това бърнаутът най-общо може да се определи 
като състояние на физическо и психично изтощение в резултат на хронично и 
дългосрочно присъствие на емоционално трудни условия в работата (Demerouti, 
Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

В класическото определение на Маслах и Джаксън бърнаутът е „синдром 
на емоционално изтощение, деперсонализация и понижена лична реализация, 
която се проявява сред тези, които работят с хора, зависещи по някакъв начин от 
тях“ (Maslach & Jackson, 1986:1). По този начин вниманието се насочва към 
професии, свързани с директна работа с хора. Първоначално изследванията са 
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именно при здравни работници и заети в социалните дейности и образованието 
(Maslach & Schaufeli, 1993). Възможно обяснение за по-честите прояви на 
бърнаут сред специалистите, ангажирани в обслужване на другите хора е 
социалното взаимодействие между помагащ и реципиент (Capel et al., 1987). Този 
факт се споделя от повечето изследователи, ангажирани с проучването на 
феномена (напр. Ценова, 1993; Ангелов и др., 1998; Maslach at al., 2001). 

Кристина Маслах и колеги десетилетия наред работят активно, за да 
изведат същността на конструкта и емпирично да проверят неговата структура. 
Според тях ангажираност и бърнаут са свързани (напр. Maslach & Leiter, 1997), 
защото служители, които са по-ангажирани и отдадени на работата си е по-
вероятно да постигнат по-високи професионални резултати, но са и по-
податливи на професионално изтощение. Маслах и колеги операционализират 
бърнаут синдрома чрез три основни компонента: емоционално изтощение, 
деперсонализация и намалена работоспособоност (Maslach, Jackson, & Leiter, 
1996). Емоционалното изтощение или изчерпване предполага чувство на 
пренатовареност и изтощение от емоционалните изисквания на работа. 
Деперсонализацията се изразява в дистанцирано и цинично отношение към 
работата, пациента/реципиента, на когото се предоставя услуга или грижа. 
Намалената работоспособност се изразява чрез ниска себеоценка за 
ефективността на предоставяната услуга или грижа на клиентите/пациентите. 
Ценова обобщава позициите на авторите за трите компонента на бърнаут 
синдрома и ги представя като емоционално изчерпване, отрицателни нагласи към 
клиента и отрицателна себеоценка, особено по отношение на собствената работа 
с хора (Ценова, 1993). 

Започната от Маслах и колеги идея, че индивидуалните характеристики 
определят професионалното изтощение се доразвива като се предполага, че 
работната среда вероятно има съществено значение за развитието на бърнаут 
синдрома (Cherniss, 1980). Чернис разглежда синдрома на прегарянето през 
призмата на професионалните характеристики, фокусирайки се върху връзката 
между индивида и работната среда, като водещи са именно факторите на 
работната среда. Бърнаутът се разглежда като последен етап от процеса на 
негативни промени, на свързаните с работата нагласи и поведение, следствие от 
професионалния стрес. Изследвайки индивидуалните очаквания, ограниченията 
на работната среда и оценката на обществото за професията, Чернис достига до 
идеята, че стресорите в работната среда са свързани с ресурсите и изискванията. 
Тези стресори водят до пренапрежение у индивиди, които не разполагат с 
необходимите ресурси, за да постигнат поставените недостижими цели. 
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Бърнаутът е причинен от пренапрежение, което се проявява в поведението на 
служителите под формата на разнителност, напрежение и умора. Появяват се 
защитни стратегии за справяне със създалата се ситуация, които се изразяват в 
емоционално дистанциране от работата, колегите и клиентите, наред с цинизъм 
и ригидност в мислите и поведението. 

Бекър и Демерути са сред изследователите, които усилено проучват 
същността на бърнаут синдрома извън обсега на професиите в социалната сфера 
(напр. Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2002; Demerouti, Bakker, Nachreiner, & 
Schaufeli, 2001). Наред с работата си върху ангажираността, те търсят емпирична 
връзка между условията на работата (ресурси) и изискванията към служителите 
(изисквания) и бърнаут синдрома. Техните изследвания представят, че 
компонентите на бърнаут синдрома, предложени от Маслах – изтощение, 
деперсонализация и понижена работоспособност не са свързани по между си, че 
вероятно по-скоро конструктът съдържа два основни компонента: изтощение и 
неангажаираност. Основният фокус в изследванията им са условията на работата 
(Demerouti et al., 2001; Bakker & Demerouti, 2007; Bakker, Demerouti & Sanz-
Vergel, 2014). По-конкретно, условията в работата могат да се категоризират в 
две групи: изисквания и ресурси, които са свързани с различни резултати. Въз 
основа на изследванията установяват, че изискванията в работата са свързани с 
компонента изтощение на бърнаут синдрома, докато липсата на ресурси се 
свързва с ниска ангажираност. Резултатите са проверени в професионални сфери 
извън социалните дейности и предоставят подкрепа за инструмента (OLBI), 
който предлагат за измерване на бърнаут синдрома с два основни компонента – 
бърнаут и ангажираност (за подр. виж Таир, 2020). 

Демерути и Бейкър не са единствените изследователи, които оспорват 
компонентите и приложимостта на бърнаут синдрома само за служители в 
социалната сфера. Таге Кристенсен и колегите му от Националния институт за 
професионално здраве в Копенхаген, Дания също оспорват три компонентната 
структура на бърнаут синдрома (Kristensen et al., 2005). Според тях от една страна 
се приема, че бърнаутът се характеризира с едновременното проявление на трите 
дименсии – изтощение, деперсонализация и професионална ефективност, а от 
друга страна, че тези компоненти трябва да се измерват независимо. 
Осъществените факторни анализи доказват наличието на три отделни и различни 
дименсии. С други думи, налице е един конструкт с три независими мерки, като 
всяка от тях има своите предшестващи и последстващи фактори (Kristensen et al., 
2005). Още повече, че някои от изследванията представят, че третата дименсия 
професионална ефективност (работоспособност) може би не е част от конструкта 
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и е независим от другите две дименсии на бърнаут синдрома (напр. Schutte et al., 
2000).  

Кристенсен и колеги в опит да разшият изследванията извън професиите, 
работещи в сферата на здравеопазването, разработват нов инструмент за 
измерване - Копенхагенския въпросник за бърнаут (Copenhagen Burnout 
Inventory, CBI, Kristensen et al., 2005). Методът съдържа три субскали: изтощение 
на индивидуално равнище, бърнаут, свързан с работата и бърнаут, свързан с 
клиенти. Изтощението на индивидуално равнище се определя от степента на 
физическа и психологическа умора, която работещият изпитва (Kristensen et al., 
2005:197). Авторите на скалата не правят разграничение между физическо и 
психическо изтощение. Бърнаутът, свързан с работата се определя като степента 
на физическо и психично изтощение, възприемано от лицето, като свързано с 
неговата работа. По този начин се цели да се разграничи изтощението, 
приписвано на трудовите фактори от нетрудовите, като напр., здравословни 
проблеми. Същият подход се ползва и при бърнаут, свързан с клиенти, като се 
измерва степента на физическо и психично изтощение, причинено от работата с 
клиенти. Целта е отново да се разграничи изтощението, което се приписва на 
работата с клиенти от другите фактори, като клиенти е понятие, което може да 
се замени с друго, като напр. пациенти, ученици и т.н. (Kristensen et al., 2005). 

Скалата е разработена и апробирана върху извадка от медицински и 
социални работници, психиатри, надзиратели в затвори, служители в домашен 
патронаж и др. Извадката включва близо две хиляди работещи (N=1914), 
повечето от които (83%) жени (Kristensen et al., 2005). Резултатите от 
проучването представят, че при някои професии, като напр. помощници от 
домашния патронаж са налице високи резултати и по трите субскали, докато при 
други, напр. медицински сестри резултатите са по-скоро средни и при трите 
субскали. Също така при някои професии има високи резултати по една или две 
от скалите и ниски по друга/другите. Например, лекарите от болниците имат 
високи резултати по бърнаут, свързан с работата, а надзирателите – по бърнаут, 
свързан с работата с хора. Психометричните характеристики на метода са 
приемливи за изследователски цели, като корелациите между първия и втория 
етап от лонгитюдното проучване (3 г.) са от .30 до .50, което свидетелства за 
промени в нивата на бърнаут при различните служители (Kristensen et al., 
2005:202). 

Резултатите от изследванията при представители на различни 
професионални групи в широк мащаб представят, че бърнаут синдрома е налице 
при лица, заети в сферата на здравеопазването (общопрактикуващи лекари, 



73 
 

медицински сестри и др.), социални работници, специалисти, работещи в 
сектори като полиция, системата за корекция на поведението или изтърпяване на 
наказанията, военнослужещи и др. (напр. Bacharach, Bamberger, & Conley, 1991; 
Enzmann, Schaufeli & Girault, 1995; Leiter, Clark & Durup, 1994; Schaufeli & 
Janczur, 1992). Сред професиите, които провокират интерес попадат и 
програмисти, мениджъри (Lee & Ashforth, 1993), военнослужещи (Leiter, Clark & 
Durup, 1994) и учители (Foley & Murphy, 2015). Изследванията в български 
контекст показват, че учителите, наред с някои други групи (напр. медицински 
персонал) са сред професионалните групи с ранни и средни стадии на бърнаут, 
предполагащ риск от бързо изтощение, демотивиране и текучество (напр. 
Ценова, 1996, 1998). В наши изследвания сред служители в публичния сектор 
учителите декларират най-високи резултати по изтощение, по бърнаут, свързан 
с работата и по бърнаут, свързан с работата с хора в сравнение със служители в 
местната администрация, в областта на сигурността и социалните работници (вж 
Таир, Бекир, 2016). При част от изследванията се установяват слаби, но значими 
връзки на бърнаут синдрома с пола (напр. Taris, Schreurs, & Schaufeli, 1999). 
Обикновено се отчита по-високо изтощение при жените, по-високи резултати по 
дехуманизация при мъжете, но резулататите вероятно могат да се обвържат и с 
професионалното оплитане, като в повечето изследвания жените са предимно 
учители и медицински сестри, а изследваните мъже - полицаи (Ценова, 1996, 
1998).  

 
Метдология на изследванeто на бърнаут синдрома при различни 

професионални групи 
Целта на настоящия доклад е да представи резултати относно равнищата 

на бърнаут синдрома при няколко професионални групи въз основа на 
изследвания, проведени в периода 2015-2019 година. В извадката са включени 
659 лица на възраст от 22 до 71 години (Х=41,68; SD=10,50), от които 252 мъже 
и 407 жени, предимно с висше образование (82%). Изследваните професионални 
групи включват: учители (35%), служители в областта на сигурността (полицаи, 
жандармерия, надзиратели, охранители) (24%), административни служители 
(22%), военнослужещи (12%) и социални и медицински работници, заети в 
общински дневни центрове (8%). За целите на изследването е приложен 
Копенхагенският въпросник за бърнаут (Copenhagen Burnout Inventory, CBI, 
Kristensen et al., 2005), съдържащ 19 твърдения, които с помощта на 5-степенна 
Ликертова скала от 1 “никога” до 5 “много често” оценяват честота на 
определени преживявания и поведението на респондентите. Психометричните 
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качества на скалите от въпросника, измерени чрез алфа на Кронбах, представят 
високи нива на надеждност (за подр. виж. Табл. 1). 

 
Резултати от изследванe на бърнаут синдрома при различни 

професионални групи 
Получените средни, минимални и максимални стойности по отделните 

измерения на бърнаут синдрома са представени на Табл. 1. Резултатите 
свитеделстват за средни равнища на изтощение при изследваните служители, 
като най-високи са стойностите при изтощение на индивидуално равнище, а по-
ниски при изтощение, свързано с работата с хора. Сравнението на средните 
стойностите представя статистически значими различия в нивата на изтощение, 
свързано с работата и изтощение, свързано с работата с хора (t=8,91; p=.000) 
както и при изтощение на индивидуално равнище и изтощение, свързано с 
работата с хора (t=7,95; p=.000). Следователно, въпреки че изследваните лица 
нямат високи равнище на бърнаут, може да се се приеме, че изтощението, които 
изпитват от работата и изтощението на индивидуално ниво е по-високо, 
отколкото изтощението, което им причинява работата с други хора (клиенти, 
пациенти, ученици и т.н.).  

 
Таблица 1: Дескриптивна статистика и коефиценти на надеждност на скалите 

от Копенхагенския въпросник за бърнаут (N=659) 
Скали  Брой 

айтеми 
Меan SD Min Max Α 

Бърнаут на индивидуално 
равнище 

6 17,05 5,24 6,00 30,00 .89 

Бърнаут, свързан с работата 7 16,96 6,27 8,00 35,00 .80 
Бърнаут, свързан с работата с 
хора 

6 15,54 6,51 6,00 30,00 .80 

 
Можем да обобщим, че изследваните служители декларират изтощение 

по-скоро на индивидуално равнище и свързано с работата и поддържат 
ангажираност с лицата, с които са заети в работата си. В същото време, 
стандартните отклонения по отделните скали на бърнаут синдрома представят 
наличието на сериозни различия при отделните изследвани лица. 
Разпределението на средните стойности варира от сравнително ниско до по-
скоро чести прояви на бърнаут, което предполага да потърсим различията при 
отделните професионални групи.   
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Таблица 2: Професионални различия в бърнаут синдрома (N=659) 

Бърнаут Професионални групи N Mean SD F/p 
Изтощение на 
индивидуално 
равнище 

Учители  229 17,49 4.46 F=38,70; 
p=.000 Социални и медицински 

работници 
50 16,14 4,76 

Военнослужещи 80 22,46 4,40 
Служители в администрацията 144 16,24 4,30 
Служители в сигурността 157 14,68 5,44 

Бърнаут, свързан 
с работата 

Учители  229 17,84 5,51 F=53,38; 
p=.000 Социални и медицински 

работници 
50 14,62 4,93 

Военнослужещи 80 24,31 5,07 
Служители в администрацията 144 14,15 4,73 
Служители в сигурността 157 15,24 6,31 

Бърнаут, свръзан 
с работата с хора 

Учители  229 16,89 5,72 F=31,99; 
p=.000 Социални и медицински 

работници 
50 13,30 4,83 

Военнослужещи 80 24,21 4,51 
Служители в администрацията 144 12,55 5,33 
Служители в сигурността 157 12,61 5,24 

 
Въз основа на осъществения дисперсионен анализ се установяват 

статистически значими различия в равнищата на бърнаут при отделните 
професионални групи. От представените на Табл. 2 резултати се вижда, че по 
всички изследвани компоненти на бърнаут синдрома най-високи резултати са 
налице при групата на воннослужещите, от които по-голямата част са мъже 
(94%) и военни пилоти (73%). Резултатите могат да са следствие от 
диспропорцията по професия и пол, но също така не може да се пренебрегне 
високия риск в дейността и концентрация, която е необходима за изпълнение на 
служебните задължения на военните пилоти, което неминуемо се отразява на 
физическото и психическото им състояние.    

В допълнение беше осъществен дисперисонен анализ по професионални 
групи в зависимост от пола на участниците, илюстрирани на Фиг. 1. Получените 
резултати в компоненти на бърнаут синдрома при изследваните мъжете и жени 
по професионални групи свидетелстват за значими статистически различия. В 
индивидуалното равнище на изтощение при мъжете са налице значими различия 
(F=29,55; p=.000), като отново военнослужещите имат най-високи стойности. В 
индивидуалното равнище на изтощение при жените също има статистически 
значими различия (F=6,96; p=.000), като учителите представят най-високи 
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стойности по физическо и психично изтощение сред изследваните групи. Налице 
са статистически значими различия в бърнаут синдрома, свързан с работата както 
при мъжете (F=32,36; p=.000), така и при жените (F=13,04; p=.000). Отново най-
високи стойности представят военнослужещите и учителите. Накрая, при 
резултатите в равнищата на бърнаут, свързан с работата с хора, също са налице 
статистически значими различия между професионалните групи както при 
мъжете (F=62,16; p=.000), така и при жените (F=20,05; p=.000). Отново 
военнослужещите в сравнение с останалите групи и при мъжете и при жените 
имат най-високи резултати, последвани от учителите. 

 
 

 
 

Фигура 1: Различия в бърнаут синдрома при изследваните професионални 
групи в зависимост от пола (N=659) 

 
Възможните обяснения за по-високите равнища на бърнаут сред 

военнослужещите, които в по-голямата си част са военни пилоти в настоящото 
изследване, могат да се обвържат с високо рисковота и изискваща силна 
концентрация дейност, която съдейства за физическото и психичното им 
изтощение. Редица изследвания представят високи равнища на стрес и бърнаут 
сред военнослужещите и при военните пилоти (напр. Anand, 2011; Pflanz, 2001). 
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Установява се, че ролевите стресори, наред с условията, в които осъществяват 
дейността си военнослужещите, са предпоставка за бърнаут, който нараства с 
прослужените години, възрастта и стреса, докато социалната подкрепа го 
редуцира. Също така изследванията представят, че професионалното изтощение 
при военнослужещите е свързано с неудовлетвореност от работата и с 
професионалния стрес, но не и със стресорите от всекидневния живот. 
Обикновено проблемите в работата и стресорите, свързани с бърнаут синдрома 
са сред най-честите причинители на емоционални проблеми при 
военнослужещи.  

Втората професионална група, при която са налице високи резултати в 
бърнаут синдрома са учителите. Посочихме наличието на изследвания в 
български контекст демонстриращи високи равнища на бърнаут при учители 
(напр. Ценова, 1996, 1998; Таир, Бекир, 2016). Констатираните по-високи 
резултати в бърнаут синдрома при учителите са в синхрон с редица европейски 
изследвания, идентифициращи преподаването като стресираща професия, при 
която често има високи нива на професионално изтощение (за подр. виж Foley & 
Murphy, 2015). Вероятно проблемите, които са налице с ниската мотивация и 
дисциплина на учениците, трудните отношения с родителите, натискът за високи 
резултати и ограничените възможности за въздействие върху резултатите на 
учениците и тяхното поведение наред с други фактори, свързани с кариерата и 
удовлетвореността от работата (напр. Бекир, 2021; Таир, 2020),  също оказват 
влияние върху физическото и емоционалното състояние на учителите. 

 
Заключение 
Представените резултати относно по-високите равнища на бърнаут при 

две от професионални групи, включени в настоящото изседване - 
военнослужещи и учители, повдигат въпроси относно възможностите за 
превенция и интервенция на бърнаут синдрома. Налице са различни 
интервенции, като част от тях са ориентирани към стратегиите за справяне, след 
като е налице професионално изтощение, докато други - се фокусират върху 
превенцията чрез стимулиране на ангажираността на служителите (Maslach & 
Leiter, 2016). Значителна част от индивидуалните стратегии за интервенция на 
бърнаут синдрома са адаптирани от тези, които са разработени за справяне със 
стреса и стимулиране на здравето. Най-общо сред тях могат да се посочат: 
промяна на работния модел (напр. по-малко работа и по-чести почивки; 
избягване на претоварването с работа; баланс между работа и свободно време); 
развиване на умения за справяне (напр. управление на времето; умения за 
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решаване на конфликти); получаване на социална подкрепа (както от колегите, 
така и от семейството); използване на релаксиращи стратегии; стимулиране на 
здравето и физическата активност и др. (Maslach & Goldberg, 1998). В 
препоръките за превенция на бърнаут синдрома често се посочва идеята за 
разиване на по-гъвкав начин на живот, включващ различни дейности в работата, 
гъвкаво работно време и ангажиране в дейности извън работата, като спорт, хоби 
или други лични интереси. Сред предложенията са и грижите за собственото 
психично здраве, включващи възможности за психологични консултации, 
религиозни практи, медитация и фокусиране върху позитивните страни на 
живота.  
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Summary: The present study aims to shed light on the specifics of the construct 

situation within the issue of suicide attitude and ideation. Situations as a construct are not new 
for the clinical classification systems in the field of the description of behavior and symptoms. 
They are accepted as an axiomatic construct with a definition of constancy. However, current 
researches conducted among numerous clinical and non-clinical samples cast serious doubt 
on their consistency. 

 Key words: situation, suicide, suicidal ideation 
 

Въведение 

В настоящата статия са засегнати въпроси свързани с преживяванията и 

функционирането на човек в едни от най-проблемните моменти от живота му. 

Възприемането на ситуациите, преживяванията свързани с тях и суицидната 

идеация са различни, и досега не обединявани в обща система конструкта. Те 

рядко присъстват заедно в клиничните, диагностични и изследователски модели.  

 Логиката на тяхното обединение е продиктувана: първо, от изискванията 

свързани с практическата работа на клиницистите в сферата на психологическата 
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помощ, и второ, от необходимостта да се очертаят основните специфики в 

диагностичния клиничен анализ на суицида. 

 Проблемите свързани със ситуациите и суицидната идеация се разглеждат 

в контекста на общата система на диагностика и терапия в сферата на клиничната 

работа. Решението, да се подходи системно към изясняването на механизмите на 

проблематиката е реакция на опитите да се излагат в разказна форма резултати 

от клинични изследвания и наблюдения, и да се събират факти без последваща 

интеграция и обединяването им в цялостна система. 

Ситуациите като конструкт не са новост за клиничните класификационни 

системи като цялост, в частта на описание на поведение или клинична 

симптоматика. Извън описателната страна почти нищо не се среща в 

литературата по отношение на изясняване спецификата на техния анализ и 

тяхната диагностична стойност. 

Те се приемат като аксиоматичен конструкт с определение за 

константност. Съвременни изследвания, проведени сред многобройни клинични 

и неклинични извадки обаче подлагат на сериозни съмнения тяхната 

константност.  

 

Концепция, методика и резултати 

В клиничната психология и психиатрията се провеждат изследвания 

свързани с тяхната специфика и влиянието им върху тревожността в болнична 

среда (Александров, 2015; Александров, 2017). Изследвания в клинико-

диагностичен смисъл са свързани с включването им в описанието на 

спецификата на посттравматичното стресово разстройство (Александров, 2018). 

Сериозен анализ на спецификата им е направен и по отношение на 



84 
 

преживяването на болка и депресия (Telbizova T, Arnaoudova M. 2020; Телбизова 

Александров, 2021).  

Анализите, изводите и аргументите, които ще бъдат представени в тази 

статия са част от едно от най-мащабните като данни съвременни изследвания в 

клиничната и психиатрична наука в България. Те се базират на резултати от 

кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство (Върбанов, 2017; 

Pridmore,  Varbanov, Aleksandrov, Shahtahmasebi, 2016;  Shahtahmasebi, Varbanov, 

Aleksandrov, Pridmore, 2016).  

Настоящото изследване се придържа към интеракционистката парадигма 

в психологията, според която поведението е функция на личността и ситуацията. 

С други думи, ефективността на психологическата помощ не зависи само от 

личността или само от ситуацията, а от  разбирането на спецификата на техните 

връзки. Такива връзки представляват възприемането и оценката на ситуациите 

и формирането на адекватно отношение към тях. 

Под понятието обективна ситуация се разбира, временно съществуваща 

специфична конфигурация от материални и социални компоненти на средата, 

която произтича от определени събития и оказва непосредствено влияние върху 

поведението на индивидите (Величков, Радославова и Петков, 2002). 

J. Block и J. Н. Block разграничават три различни равнища на ситуационен 

анализ. Първото равнище се отбелязва като физико-биологична ситуация - 

физическите въздействия на външната среда, които нервната система е в 

състояние да възприеме. Второто равнище се обозначава като канонична 

ситуация. Каноничната ситуация включва онези страни на действителността, 

които се възприемат и интерпретират по еднакъв начин. Третото равнище е 

функционалната ситуация, която представя непосредствените въздействия върху 
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индивида така, както той ги възприема за определен момент от времето. Тя се 

разглежда като субективно възприемана част от действителността, на която 

индивидът реагира (Block & Block, 1981). 

D. Мagnusson смята, че интерпретацията на средата от индивида и 

емоционалните значения, които той и придава са основата за планирането на 

собственото поведение в ситуациите (Мagnusson, 1981). Той предлага модел за 

изследване, който прави сериозен опит за преодоляване на многозначността на 

понянието ситуация. В своите изследвания  посочва, че от позицията на 

средовите условия ситуациите могат да бъдат анализирани на различни равнища 

- моментни ситуации (свързани с определени събития), по-устойчиви ситуации, 

в рамките на които се развиват моментните ситуации и тотални жизнени 

ситуации, в контекста на които се интерпретират устойчивите ситуации 

(Magnuson, 1990). 

 D. Мagnusson разделя ситуациите на реални - описващи се с външни 

обективни прояви, така както може да ги опише страничен наблюдател, и 

възприети – включващи субективното възприемане, оценка и интерпретиране от 

личността. Реалните ситуации следва да се анализират от гледната точка на 

средовите условия, а при възприетите - анализа е от гледната точка на 

преживяванията (Magnuson, 1981).   

За да се внесе концептуален и логически порядък в разглеждането на 

проблематиката се предлага подход концентриращ се върху три основни аспекта 

– възприемането на средовите и ситуационните характеристики, личностната 

субективна оценка на възприетото и преживяванията свързани със 

ситуацията.  
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  Следва да се вземат предвид и някои основни понятия заложени в 

основата на изследването. В съвременната литература все още съществува 

разминаване между различните автори относно терминологията, свързана със 

суицида. Съществени различия има в понятието за суицидно поведение, където 

някои автори включват суицидните мисли, планове, нефаталните опити, както и 

тези, завършили със смърт, а други ги разглеждат отделно. Посочената тук 

терминология се припокрива с тази, използвана в повечето изследвания. 

1. Самоубийство /суицид/ – актът на преднамерено самоувреждане с цел 

отнемане на собствения си живот 

2. Нагласа към самоубийство - за целите на настоящото изследване се 

приема, че нагласата към самоубийство е предразположението към 

суицидното поведение в отговор на определена неблагоприятна 

житейска ситуация.  

3. Суицидна идеация – мисли за самоубийство, обмисляне на 

самоубийство или планиране на самоубийство. 

  Въпросникът приложен в изследването е за проучване на нагласите към 

самоубийство. Независимо от културалните разлики, обикновено се различават 

три етапа в развитието на суицидното поведение – суицидни мисли, суициден 

опит и реализиран суицид. Наличието на суицидни мисли не винаги е последвано 

от суицидни действия, но  

въпреки това е установено, че наличието им увеличава суицидния риск 

(Stefansson et al., 2012). От друга страна има данни, че приемащата нагласа към 

самоубийството спомага за развитието на суицидната идеация и повишава 

нивата на самоубийство. ( Stein et al., 1998; Urska et al., 2010)  Връзка между 

нагласата към самоубийство и суицидната идеация намират и Kim et al. (2008).  
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През 2002 г. Goldsmith et al. отбелязват, че възприемането на самоубийството 

като нещо нормално играе важна роля в развитието на суицидно поведение в 

отговор на неблагоприятни житейски събития.  Stein et al. (1992) съобщават за 

одобряваща самоубийството нагласа сред младежите с повишен суициден риск 

и история за суицидно поведение.  

 

  Въпросникът Predicament questionnaire (PQ) на който се позовава 

настоящата разработка е съставен по идея на Saxby Pridmore, психиатър, 

професор в университета в Хобърт, Тасмания. Представлява самооценъчен 

въпросник, в който са представени 32 различни негативни житейски ситуации, 

наречени предикаменти, и изпадналите в тези ситуации фиктивни лица. В 

контекста на суицидното поведение предикаментите представляват негативни 

житейски събития или обстоятелства, от които индивидът не може да намери 

приемлив изход (Pridmore, 2008). Описаните предикаменти са с различна тежест 

или са поставени в различен контекст. Участниците следва да отговорят дали 

лицата, намиращи се в съответните ситуации, биха имали суицидни мисли, и ако 

да – в каква степен. Въпросите са от ликертов тип, възможните отговори са „Не“, 

„Леки“, „Умерени“ и „Тежки“, като „Тежки“ мисли са тези, които биха могли (но 

не задължително) да доведат до самоубийствени фатални или нефатални 

действия. Отговорите на всеки въпрос биват оценени с точки от 1 до 4. 

  Точките на всеки отделен въпрос се определят като STI (suicide thought 

induction) и отразяват до каква степен описаният предикамент би могъл да 

отключи мисли за самоубийство. Стойностите на STI варират от 1 до 4. Сборът 

от точките от всички въпроси представлява суицидната нагласа (SA) (англ. 

suicidal attitude). SA варира от 32 до 128 точки и отразява до каква степен 
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участниците възприемат  суицидното поведение като приемлив изход от 

негативни житейски ситуации.  

 

Пример на въпросите от въпросника:  

8. Лицето Д получава  травма на гръбначния стълб и е приковано на 

инвалидна количка до края на живота си. 

Би ли имало лицето Д  мисли за самоубийство? 

(   ) Не  (   ) Леки (   ) Умерени     (   ) Тежки 

9. Лицето Д развива болезнено, терминално заболяване. 

Би ли имало лицето Д  мисли за самоубийство? 

(   ) Не  (   ) Леки (   ) Умерени     (   ) Тежки 

10. Лицето Е произхожда от добре образовано семейство с висок 

социален статус. Лицето Е е осъдено за кражба и вкарано в затвора. 

Би ли имало лицето Е  мисли за самоубийство? 

(   ) Не  (   ) Леки (   ) Умерени     (   ) Тежки 

 

  Резултатите позволяват сравнение между отделните индивиди или групи 

от хора както по STI за всеки отделен въпрос, така и според изчислената SA. 

  Изследването беше организирано на няколко етапа. Участието в 

изследването е анонимно и доброволно. Първи етап, включваше – събиране на 

данни от Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Англия, Ирландия и Канада. Събрани 

са данни от 703 участника. Вторият етап, беше валидизация и разкриване на 

факторната структура на въпросника за суицидна нагласа при англоезична 

извадка. През третия етап се събраха данни при българска извадка и се осъществи 

валидизация на българската версия на въпросника. Четвърти етап се концентрира 
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върху  проучване на връзки и влияния на нагласата към самоубийство с 

депресивни и тревожни преживявания, с данни за суицидни мисли и опити в 

миналото, със социодемографски характеристики. Петия етап – сравнение на 

резултатите получени при англоезична и българоезична извадка. 

  Броят на участниците от изследваните държави е различен. Изследването 

не претендира за поставяне на клинично-диагностични оценки, а изследва 

тенденции и културални различия по отношение на нагласата към самоубийство.  

  Първоначално въпросникът беше разпространен в различни англоезични 

държави, като попълването му се осъществяваше онлайн в интернет. Бяха 

събрани 703 отговора от 35 държави, като основната част бяха от Австралия, 

САЩ, Нова Зеландия, Англия, Ирландия и Канада. 

 
Фигура 1. Сравнение на стойностите на STI по държави 

 

Фигура 1 представя обобщените резултати за STI отделните държави. 

Това позволява да се определят житейските ситуации, които в най-голяма степен 

биха могли да предизвикат суицидни мисли. Прави впечатление, че независимо 
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от държавата/културата, едни и същи житейски ситуации в най-голяма степен се 

свързват с възможността от възникване на суицидна идеация. Възможно е това 

да е следствие от държавите, включени в изследването, които принадлежат към 

т.нар. западна култура. 

  Вижда се, че петте неблагоприятни ситуации с най-висок STI са описани 

във въпроси с номера 9, 8, 5, 18 и 26.  

- № 9 описва отключването на болезнено, терминално заболяване.  

- № 8 описва инвалидизираща травма, след която лицето е приковано на 

инвалидна количка до края на живота си.  

- № 5 - фиктивният персонаж предизвиква ПТП под въздействието на алкохол и 

причинява смъртта на пешеходец.  

- № 18 се отнася до трудно лечимо, инвалидизиращо психично заболяване.  

- № 26 - след като е загубило големи суми на хазарт, лицето е изправено пред 

сериозни финансови затруднения и семейството му е на път да остане без дом.  

  Въпросите класирани на първо, второ и четвърто място касаят 

инвалидизация и трайна загуба на автономност. Въпрос № 9 се отнася до 

физическа болка и неизбежна смърт, № 8 се отнася предимно до загуба на 

физическата автономност, а № 26 – до инвалидизиращо психично заболяване и 

свързаната с това стигма.  

  Ситуациите във въпроси № 5 и № 26 се свързват предимно с чувството за 

вина и чувството за отговорност. Това ясно проличава като фактор при 

сравняването на сходни ситуации – семейството е на път да бъде изхвърлено на 

улицата, но с различни причини. Когато това се дължи на хазарт, ситуацията се 

нарежда на 5-та позиция, а когато причината е безработица – на 7-ма. При по-

леките форми на финансови затруднения, описани във въпроси № 25 и № 27, 
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хазартните загуби подреждат въпрос № 25 на 8-мо място, докато случаят, когато 

затрудненията се дължат на безработица, заема 17-то място. Описаното във 

въпрос № 4 ПТП, когато водачът случайно отнема човешки живот, и то за да 

спаси внезапно излязлото на пътното платно дете, заема 11-то място, докато 

блъскането на пешеходец на пешеходна пътека в нетрезво състояние, което се 

свързва с по-силно чувство за вина, е на 3-то място. 

Интерес представлява сравнението на възприемането на различните 

неблагоприятни житейски събития при англоезичната и при българската извадка. 

  При сравнение на подреждането по STI правят впечатление някои 

особености. И в двете извадки най-високо са поставени въпросите, касаещи 

болезнено терминално заболяване и трайна инвалидизация (загуба на физическа 

автономност). Докато в англоезичната извадка тежките финансови проблеми 

поради загуби на хазарт, свързани с чувството за отговорност и вина (въпрос № 

26) заемат трето място, то в българската извадка те са едва девети.  Възможно е 

това да се дължи на нормализирането на такова поведение сред българското 

общество, водещо до по-слабо изразено чувство за вина. Ситуациите, касаещи 

инвалидизиращо психично заболяване и причиняването на смърт при шофиране 

в нетрезво състояние и в двете извадки са сред първите 5 предикамента. 

Относително по-висока позиция в българската извадка заемат ситуации с номера 

30  и 16, които са със силен емоционален заряд. Въпрос № 30, където детето на 

персонажа боледува от терминално заболяване, заема трето място в българската 

и шесто – в англоезичната извадка. Въпрос № 16, касаещ трайно обезобразяване, 

е на шесто място по STI в резултатите от България и едва на единайсето сред 

останалите държави.  
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  Резултатите показват, че различните стресогенни събития се възприемат 

като различно тежки в изследваните държави. Към настоящия момент липсват 

големи кроскултурални изследвания, които да сравнят възможните отключващи 

суицидното поведение ситуации в културално различни общества. Подобни 

изследвания биха спомогнали за разбирането на връзката между 

самоубийството, суицидната нагласа и психосоциалните стресори като рисков 

фактор. 

   

  Заключение  

  Разкриването на детайли от такива изследвания биха подобрили 

разбирането за възприемането на ситуациите и причинно следствената връзка за 

обяснение на вариацията им в пусковите механизми при развитие на депресията.  

  Разкриването на субективното възприемане на ситуациите има не само 

диагностична, но и конкретна психотерапевтична перспектива. Връщайки се на 

релацията личност – ситуация – среда, възприемането на ситуациите и 

преживяванията в тях се явяват най-динамичния и поддаващ се на терапевтична 

интервенция конструкт.  

  Конкретните техники за това и медиаторите през които те протичат, са 

предмет на следващи публикации.  
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Първа секция  
 

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ, 
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО, ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ, 

ПСИХОЛОГИЯ НА КУЛТУРАТА 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ В УЧЕБНАТА СТАЯ. ПОМОЩ ЗА 
„ТРУДНИТЕ“ УЧЕНИЦИ 

Доц. д-р Митко Димитров Шошев  
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 
Резюме: Съвременното дете е поставено пред редица предизвикателства на 

модерната образователна система. Необходимо е да получава огромно количество 
информация и част от децата изпитват затруднения в нейното усвояване. При това, 
такива деца не са с установени патологични отклонения в развитието на психичните 
процеси, а такива, които по една или друга причина изпитват затруднения в контрола и 
управлението на психичните си процеси. Модерните невронауки предлагат съществена 
помощ и за такива „трудни” деца. С техния интердисциплинарен подход и тясното 
взаимодействие с психологията, педагогиката и дори медицината, приложението им в 
практиката на училищните психолози е от съществено значение. Статията разглежда 
вече работещ теоретико-практически модел за приложение на съвременни 
невротехнологии, базирани на съвременната психофизиология, в помощ на децата, 
които изпитват затруднения в усвояването на учебното съдържание 

Ключови думи: невронауки, психофизиология, неврохсихология, 
(невро)биофийдбек, невротехнологии, вариабилност на сърдечната честота 

 
Abstract: The modern child is faced with a number of challenges of the modern 

educational system. It is necessary to receive a huge amount of information and some of the 
children have difficulties in its assimilation. Moreover, such children do not have established 
pathological abnormalities in the development of mental processes, but those who for one 
reason or another have difficulty in controlling and managing their mental processes. Modern 
neuroscience offers significant help for such "difficult" children. With their interdisciplinary 
approach and close interaction with psychology, pedagogy and even medicine, their application 
in the practice of school psychologists is essential. The article examines a working theoretical 
and practical model for the application of modern neurotechnologies based on modern 
psychophysiology to help children who have difficulty learning the content. 

Keywords: neuroscience, psychophysiology, neuropsychology, (neuro) biofeedback, 
neurotechnology, heart rate variability 

 

Качеството на процеса на обучение в училище е дефинирано от 

множество променливи. Освен вида на учебния материал и дидактическата 

подготовка на учителите, от съществено значение са и множество 

психологически фактори. Такива фактори могат да бъдат степен на внимание на 
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децата, тяхното емоционално състояние, социално поведение и др. В 

съвременните образователни институции основно място заема усвояването на 

фактическия материал, знанията по отделните предмети, като значително по - 

малко внимание се отделя на емоционалната и социална интелигентност на 

учениците. Преценката за техните емоционални състояния и влиянието на такива 

състояния върху поведението и академичните им постижения се базира основно 

на личния опит и наблюдения на учителя или преподавателя. 

От гледна точка на психологията и психофизиологията, разглежданите 

модели на работата на мозъка ни позволяват да изучаваме и изследваме как се 

систематизира информацията, която получаваме, как се анализира, сравнява и 

контрастира, как се правят  обобщения и извеждат нови правила, как се работи 

със символи и образи, и накрая как се  регулира образователната дейност и се 

контролира. Днес науката е натрупала достатъчно данни за спецификата на 

възприемането на зрителна и слухова информация, за особеностите на 

запаметяването и съхраняването на информация, оперирането с нея, 

овладяването на родната и чуждата реч, работата на математическите системи, 

за промените във функционалната активност на мозъка в ситуация на повишен 

стрес и ограничено време. 

През последните десет години усилено се работи в обединяването на 

няколко науки, свързани с изучаването на мозъчната дейност и психичните 

процеси, които се обобщават в един общ термин „невронауки“. 

Като свързващата връзка между тези невронауки и педагогическата 

практика огромна роля играе психологията, или по-скоро психологията на 

образованието и психологията на развитието. Самата психология на развитието 

ни позволява да комбинираме не само дейността на мозъка и ученето, но и 
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интелигентната дейност на човек (познание), както и да разглеждаме човек като 

субект на познание и в учебния процес, както и в процеса на обучение. Именно 

тук областта на психологическите изследвания се пресича с тази на 

невронауката, като се изследват проблемите на тревожността при учениците, 

стреса, когнитивна активност, креативност и др. и образованието, особено когато 

се касае за трудности при ученето, взаимодействие в група и др.  

Описвайки когнитивните процеси, особеностите на работата на 

съзнанието, емоционално-волевата регулация на образователната дейност, точно 

психологията дава онази възможност да се оцени и оптимизира ефективността 

на образователния процес.  

Невропсихологията, като раздел на психологичната наука изучава 

психичните процеси и явления, които се оказват следствие от мозъчната дейност, 

тяхната връзка със съответните мозъчни области и съответно са причина за 

успешно или неуспешно обучение, адаптивно или дезадаптивно поведение в 

класната стая, ефективна или неефективна комуникация с възрастни и 

връстници.  

По този начин като свързващо звено психологията създава условия за 

прилагане на интердисциплинарен подход за решаване на най-трудните 

проблеми в образованието. 

В образователната система има "жажда" за информация за работата на 

мозъка. Силно й липсват съвременни познания за моделите на функциониране на 

мозъка при решаване на когнитивни, творчески, алгоритмични проблеми. 

Разбира се налична е специализирана литература, която, обаче, е предназначена 

за специалисти от други научни области, напри. Медицина и по-специално 

неврофизиологията, и не винаги такава литература е достъпна за специалисти в 
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областта на образованието. Съществува и популярна литература, която 

провокира формирането на неправилни или дори неверни  представи. В 

педагогическата практика инструментите и границите на приложение на 

специализирани неврофизиологичните изследвания не винаги са ясни, техните 

данни често са прекалено опростени и погрешно интерпретирани. 

През 2010 г. Томердал създава теоретичен модел, който съчетава 

невронауката и ученето и разграничава няколко основни нива на този синтез (1) 

Основното или първо ниво се състои от изследвания на мозъка на 

клетъчно ниво, включително изследването на различни физиологични и 

биохимични процеси в нервните тъкани.  

Второто ниво се формира от когнитивната невронаука, в която обект на 

изследване е структурната и функционална организация на невроните в мрежа с 

цел формиране на механизми, които са отговорни за определени действия, като 

възприятие на реч, извличане на думи или работна памет [2]. За когнитивната 

невронаука въпросите за това как мозъкът се учи, какво прави нашия опит 

осъзнат и каква е основата на уникалните когнитивни способности на човешкия 

мозък по отношение на други прости организми, са от съществено значение [3]. 

Вероятната причина за повдигането на тези въпроси е била ролята на обучението 

в работата на невромодулаторните механизми на мозъка. Въпреки това, 

подробната невромодулация и времето се нуждаят от допълнителни изследвания. 

Понастоящем не е напълно разбрано как мозъчната активност води до 

съзнателно когнитивно представяне.  

Третото ниво представлява връзката между психологическите механизми 

и когнитивната невронаука и разкрива как въз основа на невронната организация 
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на мозъка възникват и протичат процесите на внимание, памет, мислене и т.н. 

[1].  

Четвъртото ниво се формира от разработването и усъвършенстването на 

теориите за обучение въз основа на резултатите от неврокогнитивни и 

психологически изследвания. На това ниво се комбинират данните от 

невронауката, психологията и специализираните педагогически знания за 

процеса на обучение. На същото ниво е необходимо да се оцени ефективността 

на педагогическата практика в контекста на установените когнитивни и 

неврофизиологични механизми, да се проучат внимателно разработените теории, 

за да се оцени ефективността на новите методи в сравнение със съществуващите.  

И накрая на пето ниво, в класната стая, трябва да се тестват и прилагат 

базирани на доказателства методи и технологии. Разработените програми са 

тествани там за тяхната ефективност [1].  

В съвременното училище съществува и все повече се задълбочава един 

много същиствен проблем. Това са „трудните“ от гледна точка на 

образователната система деца. Деца, които изпитват съществени затруднения в 

усвояване на учебния материал, деца с „хиперактивно“ поведение, деца, които в 

една или друга степен изпитват трудности в приемането на социалните норми. 

При това, нека подчертаем, става дума за условно здрави деца, такива, при които 

не се откриват никакви соматични или неврологични заболявания. А 

проведените проучвания показват тревожни данни за нарастване на 

психофизическите „нездрави“ деца. 

Именно този модел ни позволява да вникнем по-дълбоко и да се опитаме 

да разкрием начините, по които психологията, невропсихологията и 

невронауката може да помогне именно на такива деца. 
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Съвременните невротехнологии позволяват процесът на обучение да бъде 

разглеждан и в светлината на психофизиологията, което позволява освен 

неговото наблюдение, така и навременна корекция. 

Познати са два основни типа емоции – на подсъзнателно ниво и осъзнати.  

Емоциите на подсъзнателно ниво са доминирани от вегетативните процеси на 

нервната система, докато осъзнатите емоции включват и когнитивни процеси за 

тяхното предизвикване. А се оказва, че съвременните ученици изпитват 

съществени затруднения в контрола на емоционалните си състояния, в тяхната 

експресия, както и в тяхната релевантност към съответната социална или учебна 

ситуация.  

Това се отнася и до степента на внимание и релаксирано състояние по 

време на процеса на обучение. Вниманието е когнитивен процес, който изисква 

усилие от страна на нервната система, докато релаксираното състояние в 

повечето случаи е спонтанен подсъзнателен процес. 

Традиционните инструменти, използвани за оценка на емоционаен статус, 

внимание и други психични процеси обикновено са въпросници и са се 

утвърдили като надеждни методи за изучаване на такива процеси. Данните от 

тези инструменти обаче силно зависят от моментното състояние на тестваното 

лице, влиянието от субективни външни фактори, както и от различни други 

фактори.Освен това при попъването на такива въпросници лицето може да си 

припомни само осъзнатите от него промени. Реакциите на фините стимули, 

натрупването на променливи обикновено се извършва неосъзнато, като 

отчитането на такива промени е невъзможно с помощта на традиционните 

методи на изследване. 
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Биофийдбек е метод за постигане на по – голямо осъзнаване на много 

физиологични функции, които се извършват в нашето тяло обикновено на 

подсъзнателно ниво. Методът използва различен инструментариум, чрез който 

се визуализира информацията от тези функции, като основната му цел е 

потребителя на такъв метод да бъде обучен съзнателно да ги управлява. 

Процесите или функциите, които могат да бъдат управлявани съзнателно 

включват мозъчни вълни, кожна проводимост, вариабилност на сърдечната 

честота и др. 

Терминът „биофийдбек” е въведен в 60те години на ХХти век с цел да 

обозначи лабораторните процедури, които се използват в изследователската 

работа за подобряване на мозъчната активност, кръвното налягане, сърдечната 

честота и други физиологични функции, които могат да бъдат измерени и нямат 

съзнателен контрол. Още тогава изследователите обсъждат идеята този метод да 

се използва за контрол на човешкото тяло, като например хората да се обучават 

съзнателно да контролират или променят мозъчната биоелектрична вълнова 

активност. 

Биофийдбек методът може да се използва за подобряване на 

здравословното състояние на човека, подобряване на постиженията в работата, 

както и да постигне управление на физиологичните състояния, свързани с 

промяната в емоциите, мислите и поведението. 

Дефиницията на неврофийдбек метода го определя като способ, чрез 

който се извършва количествено и качествено измерване на мозъчните вълни, 

като получения сигнал служи като обратна връзка за обучаване и саморегулация 

на мозъчната функция. 
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Основите на неврофийдбека може да се намерят още през 1924 г с 

откриването на ЕЕГ и мозъчите вълни от немския психиатър Ханс Бергер и от 

количествената ЕЕГ, разработена през 1932 г. от G. Dietch. За почти 100 години 

развитие тези методи на ЕЕГ запис се използват много широко не само в 

медицината, но и в психологията, клиничната и специална психология и служат 

не само като диагностични методи, но и като основа за много терапевтични 

методики, една от които е неврофийдбек тренинга. 

Днес биофийдбек тренинг метода се използва успешно като 

допълнителен, надежден и безопасен метод за повлияване на различни 

патологични състояния. 

Естествено възниква въпросът дали биофийдбек и неврофийдбек 

методите могат да послужат освен като средство за повлияване на патологични 

състояния, но също така и за подобряване на умствените способности, 

академичното представяне и постижения за успешно обучение на ученици и 

студенти. 

Неврофийдбек разглежда проблемите с дисрегулацията на мозъчните 

функции. Като състояния на отклонение от нормата те могат да бъдат 

многообразни и да включват широк спектър от състояния, дефицит на 

вниманието, емоционални разстройства като тревожност, депресия, неврози и др. 

Такива състояния, но с кратковременен характер често се срещат и сред ученици, 

особено в периоди на проверка на техните знания. Неосъзнатият характер на тези 

състояния се явява определящ фактор и риск, дори и при добре запаметен и 

усвоен учебен материал, в резултат на което той да може да бъде качествено 

възпроизведен, а това се отразява и на академичните постижения. 
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Предложените методи за психофизиологична подкрепа и биофийдбек 

тренинг представляват високотехнологична научно - изследователска и практико 

- приложна методика, която позволява наблюдение и изследване на 

психофизиологическите състояния на ученици в реално време. Това е 

психологична, психофизиологична и педагогическа иновативна методика. 

Правилното и използване позволява развитието на определени умения и 

социални компетентности.  

В методиките се комбинират няколко технологии за мониторинг и анализ 

на психофизиологични показатели, които до момента се използват 

самостоятелно за наблюдение и оценка на определени физиологични функции 

както и за провеждането на отделни биофийдбек тренинг сесии. Комбинирането 

на тези методики и прилагането им в реални ситуации, преди и по време на 

учебен процес позволява разглеждането на възникналите проблеми не само 

практически, визуално, чрез наблюдение на поведението, реакциите, емоциите 

на децата и учениците, но и проследяване на психофизиологичните показатели. 

В методиката се използва сравнително опростен едноканален ЕЕГ 

фийдбек, който регистрира промени в мозъчните вълни основно в челния дял на 

мозъка. По този начин става възможно изследването и контрола върху такива 

състояния като концентрация на вниманието, релаксация и тревожност. 

Използваното за целите на методиката устройство представлява хардуерно – 

софтуерен комплекс с възможност за отвеждане на ЕЕГ сигнал от челните 

мозъчни дялове. Предвид важността на префронталния кортекс във всички 

регулаторни и екзекутивни функции не е необходимо усложняване на 

методиката с провеждане на ЕЕГ запис от други зони на мозъчната кора. 

Устройството позволява отвеждане на чист (суров) ЕЕГ сигнал от челните 
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отдели, спектрален анализ на сигнала по отношение на вида на мозъчните вълни 

и техния интензитет, както и индикации за степен на внимание и медитация. 

Получените визуални представи позволяват дори на неспециалисти в областта на 

неврофизиологията да бъдат обучени да различават отделните състояния на 

базата на промените в сигнала и да работят с устройството. Самото устройство 

позволява също така и провеждането на ефективни неврофийдбек сесии в 

зависимост от състоянието, което се цели да се постигне – внимание или 

релаксирано състояние. От огромно предимство е, че устройството позволява 

безжичен пренос на данни, което допринася за увеличаване на комфорта на 

тестваното лице.  

Подобни данни могат да бъдат получени и чрез използването и на друг 

тип методики, а именно чрез биологична обратна връзка на кожното 

съпротивление и данните, получени от вестибуларния апарат. По този начин 

може да се получи една пълна соматосензорна интеграция и подобрение в 

основни характеристики на когнитивните процеси при учениците. 

Днес в клиничната и психологична практика все по – широко приложение 

намира методът за математически анализ на сърдечния ритъм или анализа на 

вариабилността на сърдената честота. (4) Този метод се основава на 

разглеждането на сърдения ритъм като случаен процес, който се състои от 

поредица от сърдечни интервали и към които могат да се приложат различни 

методи на статистическа обработка. Подобна поредица от сърдечни интервали 

съдържа информация не само за сърдената дейност, но също така и за работата 

на регулаторните системи на по – високо ниво, които управляват множство 

функции на целия организъм. По този начин може да се получи представа за 
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адаптационните възможности на организма като цяло, но също така и за 

функциите на автономната нервна система, както и за поведенческата адаптация. 

Анализът на вариабилността на сърдечната честота се подчинява на 

модела на невровисцералната интеграция, който предполага, че тази 

вариабилност се контролира от парасимпатиковия отдел на автономната нервна 

система и представлява психофизиологичният индекс на инхибиторния контрол 

от страна на главния мозък, като по този начин е свързан и с капацитета на човек 

да регулира и управлява емоциите си. Изследователски данни посочват, че 

вариабилността на сърдечната честота се явява нов маркер за способността на 

човек да разчита и осъзнава емоциите, както и социалните девиации при другите. 

Промените, свързани с вариабилността на сърдечната честота също така се 

асоциират и с емоционалния стрес 

Промените във вариабилността на сърдечната честота често се асоциира 

със социалното общуване. Поливагалната теория предполага, че тези промени 

могат да играят роля на чувствителен маркер за способността на човек да 

разпознава и реагира на социални знаци. 

В предложената методика се използва, също като при ЕЕГ записа, 

опростен вариант на хардуерно – софтуерен комплекс за отчитане промените във 

вариабилността на сърдечната честота, използвайки сензор за детекция на пулса. 

Получените резултати корелират по надеждност с използването на ЕКГ запис, 

без неудобството да се прави такъв. 

 Изследванията, използвайки детекция на сигнала при кожно - галванична 

реакция показват неговите промени при състояния като срамежливост, страх, 

гняв, тъга. Изследванията на кожногалваничната проводимост са може би едни 

от първите използвани в психофизиологията. Промените в 
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електропроводимостта на кожата корелират пряко с активността на 

симпатиковия дял на автономната нервна система, като по този начин се явяват 

показател за емоционалните състояния, водени този отдел. Както и при 

промените във вариабилността на сърдечната честота и биоелектричната 

мозъчна активност, промените в кожногалваничната проводимост, предизвикани 

от активността на потните жлези на кожата, се управляват на подсъзнателно. 

Съзнателното променяне на електрическото съпротивление на кожата също 

може да се контролира осъзнато и това също служи като основа за провеждане 

на ефективен биофийдбек тренинг. 

Комплексното използване на изброените методики в реално време 

позволява един по - пълен поглед върху физиологичните реакции на човек 

поставен при определени ситуации, отчитането дори на малките отклонения от 

нормата и съответно навременната им корекция. Методиката е уникална и с това, 

че предоставя възможност и за самостоятелно провеждане на изследванията във 

всяка една от модалностите, в зависимост от вида на търсения ефект. 

Предложената методика би била полезна не само за „трудните“ ученици, 

които изпитват определени затруднения, свързани както с академичните си 

постижения, но и с девиации в емоционално - социалните си отношения, но също 

така и при такива, които имат стремеж към самоусъвършенстване.  

Използването на подобна методика в процеса на обучение е реплика към 

подобряване на емоционалното състояние, уменията за общуване, академичните 

постижения и социалното учене. 
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Резюме: Развитието на организацията в контекста на поведенчески модели и 
взаимоотношения създава предпоставки за участие в метамотивационна реалност, в 
която управлението се осъществява с подходи към самоконтрола, осъзнатите активности 
в бизнес взаимодействията и визионерството като специфичен актив на знанията на 
мениджърите. Цел на доклада е да се представят модели на организационната промяна 
през призмата на метамотивационните измерения на мениджмънта. 
Ключови думи: промяна, метамотивация, мениджмънт 

 
 

THE ORGANIZATIONAL CHANGE – METAMOTIVATIONAL REALITY 
Assoc. Prof. Daniela Dimitrova Popova, PhD 
Varna Free University “Chernorizets Hrabar” 

 
Resume: The development of the organization in the context of behavioral models and 
relationships creates prerequisites for a participation in a metamotivational reality, in which 
management is carried out with approaches to self-control, conscious activities in business 
interactions and vision as a specific asset of managers’ knowledge. The aim of the paper is to 
present models of organizational change through the prism of the metamotivational dimensions 
of management. 
Key words: change, metamotivation, management 
 

Въведение 

Организационната промяна динамично предопределя процесите по 

развитие на поведението и подходите към взаимодействията в средата на 

компаниите и екипите в предприятията, от които зависи до голяма степен 

осъзнаването на реалността и протичащите в нея метамотивационни влияния. 

Организационната промяна предхожда сигурността като метамотивационна 

потребност (по Маслоу) и създава възможности за изява на метамотивационни 
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вярвания и убеждения (Scholer, Miele, Murayama & Fujita, 2018), чрез които се 

разгръща човешкия потенциал и вътрешната мотивация като двигател на 

развитието. Самата промяна следва да се осъществи, когато е генерирана 

мотивация за промяна, а хората трябва да бъдат подпомогнати да преосмислят 

вътрешните си убеждения за себе си и за отношенията си с другите (Левин, 1951), 

за да еволюира цялостното възприемане на енергизиращите сили в психичната 

реалност в контекста на възможни метамотивационни рамки като модела на 

развитие на Мелани Клайн (Клайн, 1930), когнитивните модели за 

саморегулацията (Carver &  Scheier, 1982; Mischel, Shoda & Rodriguez, 1989; 

Mann, de Ridder & Fujita 2013), модел за едновременната регулация на 

количеството и качеството на мотивацията или механистичен модел на 

метамотивация (Miele & Scholer, 2018) и др. 

 

Организационна промяна и метамотивационни рамки   

Организационната промяна се разглежда като еволюция (Симеонов & 

Ламбовска, 2012), в контекста на организационното обучение и развитие (Argyris, 

1999; Weick & Quinn, 1999), като условна спрямо „експлицитността на реторичните 

елементи в ситуацията” и реториката като ползотворна перспектива за разбиране на 

феномена (Finstad, 1998, Nilsson, 2010) и др. Организационната промяна: 

- се свързва с компания или организация преминаваща през 

трансформация; 

- настъпва, когато бизнес стратегиите или основните профили на 

организацията се променят; 

- се възприема още като реорганизация, преструктуриране и обрат. 

(BusinessDictionary.com); 
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- представлява „процес, при който голяма компания или организация 

променя своите работни методи или цели, за да се развие и да се справи с нови 

ситуации или пазари.“  (Cambridge Dictionary); 

- се реализира, когато една компания извършва преход от текущото си 

състояние към някакво желано бъдещо състояние. (Inc.com) 

Въпреки че организационната промяна обикновено се осъществява като 

рационален/функционален процес, Finstad приема, че често реториката и 

символиката определят процеса на промяната. Според него съществуват четири 

вида реторика, които могат да предизвикат промяна: монократична, 

опортюнистична, анархична и професионална. Finstad счита, че организациите, 

които се възползват както от формалните планирани аспекти на промяната, така 

и от нейните неформални, реторични системи в своите усилия за промяна, ще 

имат най-голям успех. От друга страна мотивацията се явява критичен въпрос 

при започване на промяна, тъй като съществуват достатъчно доказателства, че 

хората и организациите се стремят да запазят статуквото и желаят да се променят 

само при убедителни причини за това (Cummings & Worley, 2015). 

Според Philips (1983) фундаменталната организационна промяна включва 

много повече от нова стратегия за проникване на нов пазар или отговор на нова 

линия в конкурентните продукти. Успешната организационна промяна има най-

малко три критични компонента: 

- необходимост от нова стратегическа визия в променената конкурентна 

среда; 

- нови организационни умения (способности); 

- дълбока ангажираност към новата стратегическа визия и към 

кореспондиращото развитие на нови организационни умения (в това число и 



112 
 

политическа подкрепа в следствие на новата ангажираност и корпоративна 

област, без която апатията, съпротивата или конфликтите могат да задушат 

усилията за промяна). 

Компанията може да възприеме нова стратегическа визия за кратък 

период от време, но се изисква доста повече време да дефинира и развие 

организационните умения, да изгради политическа подкрепа за фундаментална 

промяна. Новите организационни умения изискват коренни 

подобрения/изменения в организационната структура, мениджърските системи, 

ориентацията на хората и други важни елементи на организацията. В модела на 

Philips за организационната промяна (ОП) са откроени четири фази: 

- създаване на чувство за тревожност; 

- развиване на специфичен ангажимент към промяната; 

- подтикване към значителна промяна; 

- подсилване и укрепване на новата визия.   

На всяка фаза са изведени резултати по отношение на бизнес стратегията, 

организационните умения и политическата подкрепа (таблица 1).  

 
Резултати по 
отношение на:  
 

Фази на ОП 

Първа фаза: 
Създаване на 
чувство за 
тревожност 

Втора фаза: 
Развиване на 
специфичен 
ангажимент към 
промяната 

Трета фаза: 
Подтикване към 
значителна 
промяна 

Четвърта 
фаза: 
Подсилване и 
укрепване на 
новата визия 

Бизнес 
стратегията 

Признаване, че 
динамиката на 
индустрията 
предлага 
значителни 
проблеми и 
възможности 

Затворена 
стратегическа 
визия 

Постигане на 
проектирана 
конкурентна 
позиция 

Непрекъснато 
постигане на 
очакваните 
резултати 

Организационните Разбиране на Променена Промяна на Модифицирана 
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умения  организационните 
дефекти  

организационна 
визия 

организационното 
поведение в 
ключови области  

корпоративна 
култура 

Политическата 
подкрепа 

Убеждаване на 
потенциална 
същинска група, 
че компанията 
трябва да се 
промени 

Топ-мениджмънт 
група/екип, 
отговорна за 
променящата се 
компания по 
специфичен 
начин 

Активност на 
практика на 
всички 
мениджъри, 
носещи промените 

Действащ 
формално и 
рутинно 
мениджмънт в 
съответствие с 
нова визия и 
ценности 

Таблица 1: Четири-фазовият модел на организационна промяна на Philips (1983)  

 

Четири-фазовият модел на организационна промяна на Philips би могъл да се 

свърже в метамотивационната рамка на модела на развитие на Мелани Клайн 

(Клайн, 1930), в който са дефинирани два режима на ума, наречени параноидно-

шизоидна и депресивна позиция (Vasilev, 2021, p.31). „Нейният модел въвежда 

коренни промени в този на Фройд в структурен и функционален план.“ (Сигъл, 

2002) и под позиция се разбира определена фаза от развитието, както и съвкупност 

от отношения с вътрешни обекти в психическото развитие на човека. Възрастният 

се завръща и преживява параноидно-шизоидната позиция в режим на психично 

функциониране, характеризиращ се с отношенията с частични обекти, 

анихилационни тревожности и използването на защитните механизми разцепване, 

проективна идентификация и отричане. „По време на параноидно-шизоидната 

позиция вътрешният свят е доминиран от несъзнавани фантазии за изцяло добри и 

за изцяло лоши, заплашителни обекти. Постепенно силата на Аз-а нараства и 

субектът преминава към депресивната позиция, при която обектите се възприемат в 

тяхната цялост, ключовите защитни механизми са по-зрели (проекция и 

интроекция), а оценката на реалността става все по-адекватна.“ (Vasilev, 2021, p.264)  

Осем-стъпковият модел на управлението на промяната на Джон Котър 

(Kotter, 1995) е друг вариант на организационната промяна, изготвен като 



114 
 

методология от фактори по трансформация на стратегията и новата им 

комбинация за успешно изпълнение на визията за развитие. Тези осем фактори 

включват: 

- създаване на чувство за неотложност - помогнете на другите да видят 

необходимостта от промяна чрез смело, амбициозно изявление за възможност, 

което съобщава важността на незабавното действие; 

- изграждане на напътстваща коалиция - една доброволческа армия се 

нуждае от коалиция от ефективни хора – родени от собствените ѝ редици – които 

да я ръководят, координират и комуникират нейните дейности; 

- формиране на стратегическа визия и инициативи - изяснете как 

бъдещето ще се различава от миналото и как можете да превърнете това бъдеще 

в реалност чрез инициативи, пряко свързани с визията; 

- събиране на доброволци - мащабна промяна може да настъпи само при 

огромен брой хора, обединени около обща възможност, които трябва да бъдат 

купени и настойчиви, за да задействат промяна като се движат в същата посока 

(„Това не е проект. Това е движение. Това е пътуване. Присъединете се към нас 

и оставете своя следа.“ Gert Bosscher/Bunge); 

- осигуряване на действие по премахване на бариери - премахването на 

бариери като неефективни процеси и йерархии осигурява свободата, необходима 

за работа между силите и генерира реално въздействие; 

- генериране на краткосрочни печалби - печалбите са съединенията на 

резултатите. Те трябва да бъдат приемани, събирани и комуникирани – рано и 

често – за проследяване на напредъка и енергизиране на доброволците да 

упорстват в усилията си; 

- поддържане на ускорение - проявете твърдост след първите успехи; 
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Вашето нарастващо доверие може да подобри системите, структурите и 

политиките; бъдете неотстъпчиви със започването на промяна след промяна, 

докато визията стане реалност; 

- институционализиране на промяна – отчетливо подчертавайте връзките 

между новите поведения и организационния успех, като се уверите, че те са 

устойчиви, докато се усилват, за да заменят старите навици.  

Метамотивационната рамка на осем-стъпковия модел на управлението на 

промяната на Джон Котър би могла да включва: 

- когнитивните модели за саморегулацията (Carver &  Scheier, 1982; 

Mischel, Shoda & Rodriguez, 1989; Mann, de Ridder & Fujita 2013), които се 

приемат за традиционни и подчертават наблюдението и модулацията на мисли, 

чувства и поведение за постигане на желаните цели;  

- теорията на конструалното ниво, която описва връзката между 

психологическата дистанция (времева, пространствена, социална) и степента, до 

която представите на хората за събития, ситуации или решения са абстрактни или 

конкретни (Общата идея е, че при висока психологическа дистанция хората имат по-

абстрактно мислене (конструация на високо ниво), докато при ниска психологическа 

дистанция хората имат конкретно (на ниско ниво) мислене.) (Trope & Liberman, 2010); 

- метамотивационният подход като нова перспектива към саморегулацията 

(Miele and Scholer, 2018) в контекста на теорията на конструалното ниво  (В най-

широк  смисъл метамотивацията се отнася до процесите и знанията, чрез които се 

регулират собствените мотивационни състояния.  По-конкретно метамотивацията се 

състои от два реципрочни процеса. Първият процес се отнася за оценка на силата и 

качеството на мотивацията за преследване на определена цел (т.е. метамотивационен 

мониторинг). Вторият процес включва използване на резултатите от първия процес, 
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за да се изберат и прилагат стратегии за подпомагане или поддържане на определена 

мотивационна ориентация (т.е. метамотивационен контрол). Критично се приема, че 

ефективността и на двата процеса зависи от нечие метамотивационно знание, т.е. от 

нечии вярвания относно основното функциониране на мотивацията.)  

 

Възможности за метамотивацията и мениджмънта ѝ 

Дигитализирането на бизнес процесите през последните години очертава 

необходимост от организационна промяна при преминаването към нов дигитален 

бизнес модел за създаване на добавени стойности чрез стратегия за по-добро 

комуникиране на диверсифицираните възможности на организацията за общуване 

с клиентите и търсене на обратна връзка за продължаващите дейности по бърза 

адаптация на организациите към променящите се поведения, метамотивационните 

подходи и предпочитания на пазара. Изследователският модел на McKinsey 

представя услугите на дигиталната трансформация за бизнеса, организацията и 

технологиите, които в своята интегрираност описват новия дигитален бизнес модел 

за осъществяване на цялостна организационна промяна (виж таблица 2). 

 

Бизнес 

Увеличавайте 
дохода 

Намалявайте разходите Оптимизирайте 
паричната 
наличност 

Дигитални 
продажби 
и 
маркетинг 

Дигитален 
дизайн на 
продукта/ 
гъвкави 
изследвания 
и развитие 

Дигитални 
доставки 

Дизайн 
спрямо 
разхода/ 
Дизайн за 
върхови 
постижения 

Дигитално 
производство 

Бек/среден/фронт 
офис процес на 
дигитализация 

Дигитални 
доставки/ 
инвентар 

Платежни 
сметки и 
вземания 
/Капиталови 
разходи 
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Организация 

Инфраструктура за изпълнение: „Мозъкът“ Използвайте ритмичност, за да осигурите 
превъзходно изпълнение и доставка на стойност 
към краен резултат, стимулиране на финансови 
инициативи, цели и ключови резултати. 

Финансова прозрачност: „Окото“ Създайте финансова прозрачност и свързани 
двигатели на стойността, така че 
фундаменталните подобрения да се превърнат 
във финансова печалба. 

Управление на промяната: „Сърцето“ Насърчавайте промените в начина на мислене и 
поведение, необходими за функционирането в 
дигитализирана среда и поддържането на 
трансформацията. 

Изграждане на дигитални способности: 
„Мускулът“ 

Подсилете настоящата организация с помощта на 
лидерски, функционални, цифрови и 
трансформационни способности. 

Гъвкава организация: „Йогата“ Изграждайте около гъвкави  принципи за 
организиране, работа, иновации и 
трансформация по междуфункционален и 
повтарящ се начин. 

 

Технология 

Инфраструктура на индустриалния Интернет 
на нещата: „Скелетът“ 

Разработете холистично планиране и 
архитектура на индустриалния Интернет на 
нещата за преценка на дигитални казуси в 
цялата организация. 

Инфраструктура за данни: „Кръвта“ Получавайте точните данни в точното време и 
качество, за да осигурите използването на 
дигитални и аналитични казуси. 

Технологична екосистема: „Общността“ Разширете мрежата от компании, с които да си 
партнирате и лицензирате, за да създавате нови 
възможности за предприятието. 

Таблица 2: Модел на услугите на дигиталната трансформация (Source: McKinsey Digital 
Transformation Services, 2021) 
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Метамотивационните измерения на мениджмънта биха могли да се 

отнасят до: 

- проектиране на времето според фазите на развитие на организационната 

промяна и позициите в осъзнатото отношение на носителите на промяна в 

компанията спрямо съпротивата, иновативното мислене, визионерството и др.; 

- делегиране на права в рамките на сроковете да се търсят балансирани 

решения за иницииране на необходими и наложителни промени; 

- дефиниране на обхвата на промените в организационния капитал и 

корпоративната култура на компанията; 

- изготвяне на песимистичен, реалистичен и оптимистичен вариант за 

развитието на промяната в очаквани резултати и постижения; 

- проучване на нагласите на политическия елит да подкрепи усилията на 

бизнеса с адекватни позиции в развитието си; 

- организиране на обучения, семинари и обсъждания в професионални 

общности на развитието на дигитализацията в контекста на метамотивационните 

подходи към нея; 

- изграждане на функционална компетентност към метамотивационната 

реалност и трансформацията като непрекъснат процес за повишаване на 

качеството на живот на хора, компании и общности; 

- прилагане на механистичния модел на метамотивацията (Miele & 

Scholer, 2018) в изграждането на конкретен модел на организационна промяна за 

обвързване на мотивационните компоненти с целевите задачи, намеренията, 

количеството и качеството на очакваните резултати, метамотивационните 

знания, чувства и стратегии, мотивационната регулация  и др. 
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Заключение 

Организационната промяна все по-успешно следва да се интегрира в 

метамотивационното осмисляне на реалността като възможност за развитие 

както на индивидуално ниво за отделните личности, така и за екипите в 

съвременните компании, които търсят начини за сътрудничество и 

усъвършенстване в самоактуализацията си, ценностните си ориентации и 

културните тенденции на времето.  
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ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ СРЕД МЕНИДЖЪРСКИЯ СЪСТАВ  

НА „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД 
Д-р Биляна Цветанова Любомирова,  

СУ „Св. Климент Охридски” 
Илияна Василева Андреева,  
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DEMOGRAPHIC ASPECTS OF THE ORGANIZATIONAL  
EFFECTIVENESS AMONG THE MANAGEMENT TEAM OF 

“SOFIA AIRPORT” EAD 

Bilyana Tsvetanova Lyubomirova, PhD, Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”, Iliyana Vasileva Andreeva, Master Degree, New Bulgarian 

University 

 

Резюме: Настоящият доклад представя част от по-мащабно изследване на 
лидерството и организационната ефективност сред мениджъри, работещи в 
„Летище София“ ЕАД. Фокусът тук е поставен върху различията и сходствата по 
отношение на организационната ефективност, която е измерена чрез „Въпросник 
за организационна диагностика и организационна ефективност на Уайсборд“, 
стандартизиран в наши условия от проф. Снежана Илиева (2006). Резултатите са 
интересни, като показват по-високи стойности при жените по отношение на 
структурата, лидерството, възнагражденията и промяната (като жените са 50% от 
извадката). Също така „по-зрелите“ (възраст и образование) мениджъри са склонни 
да дават по-високи оценки на различните аспекти на организационната 
ефективност. 

Abstract: The current paper is part of a bigger research of leadership and organizational 
effectiveness among managers, working at “Sofia Airport” EAD. The focus here is put on 
differences and similarities in terms of organizational effectiveness that is measured through 
the “Organizational diagnosis and organizational effectiveness questionnaire of Weisbord”, 
standardized in Bulgaria by prof. Snezhana Ilieva. The results are interesting as they show 
higher results among women in terms of structure, leadership, remuneration and change (where 
women are 50% of the sample). Together with that the more mature (age and education) 
managers are prone to give higher ratings of the various aspects of organizational effectiveness. 



122 
 

 

Темите за разнообразието на работното място са все по-актуални и модерни в 

съвременния свят и изискват ангажираността и включеността на всички в 

организациите. Това важи особено за мениджърския състав на всяка една 

компания, който трябва да управлява чрез личния си пример, да предава на по-

долните нива основните ценности и стратегически насоки на топ ръководството, 

да са отворени и гъвкави мениджъри към новото и различното. Един друг много 

важен аспект е организационната ефективност или по-точно как и до колко 

успешно функционира и постига желание резултати съответната организационна 

единица. Като анализът тук обхваща всички нива. В случая ще се разгледат 

демографските аспекти (сходства и различния) на организационната 

ефективност сред мениджърския състав на „Летище София“ ЕАД. 

Като цяло все още се наблюдава тенденция в организациите, които са се 

установили преди много време на пазара и които нямат практически никаква или 

поне много малко конкуренция, управлението на човешките ресурси да търпи 

по-малко развитие и ръководството да  предпочита да се придържа към остарели 

методи на управление с аргумента, че те са ,,сигурни и изпробвани‘‘, макар и да 

е под въпрос доколко успехът на организацията се дължи на тях и доколкото на 

липсата на конкуренция. 

Пример за такава организация е ,,Летище София‘‘ ЕАД. Тя няма конкуренти в 

рамките на стотици километри: всички потребители на услугите на 

организацията нямат никакъв избор по отношение на доставчика им. Това 

предразполага ръководството към закостенялост в управлението на човешките 
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ресурси и съответно – очаквано е показателите за организационната ефективност 

да спадат, макар и потребителите на услугите да не намаляват. 

 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

В зависимост от подхода и перспективата, в която теоретиците решат да 

разгледат организационната ефективност, се обособяват различни теории и 

модели на изследвания. Според Уесли (Wesley, 2008) организационната 

ефективност може да се разглежда в контекста на три типа организационни 

системи: 1) рационална, 2) естествена или природна и 3) отворена система. 

Докато рационалните системи действат в механичен ред за постигане на 

конкретните цели, за да бъдат ефективни, то естествените системи се адаптират 

към промените в околната среда, за да останат конкурентноспособни. А 

отворената система се разглежда като образувана от множество по-малки 

частични системи, свързани по различен начин с основната организация, като 

всички отделни системи работят по различен начин за постигане на 

организационните цели (Scott et al., 2006). Теорията на отворената система 

изследва това как организационната структура влияе върху потока от 

информация и следи вътрешното и външното взаимодействие с околната среда. 

Пример за организации, използващи теорията на отворената система, са Procter 

and Gamble (P&G), Nike и IBM, които са мултинационални корпорации със 

стотици клонове, включващи мултинационални екипи в различни страни по 

целия свят. Всеки от тези клонове представлява по-малка организационна 

единица, която функционира на различни нива за постигане на различни 
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организационни цели, една от които е реализирането на по-високи продажби 

(Galbraith, 2012). 

В контекста на това, че всяка компания се стреми към организационна 

ефективност, Cameron (1980) предлага четири критерии, които да оценят 

ефективността на организацията: 

1) доколко и дали дадена организация постига целите си;  

2) способността на организацията да придобива нужните й за 

работата ресурси;  

3) наличието на ефективни системи за управление;  

4) доколко организацията е удовлетворила заинтересованите страни.  

Използвайки тези критерии, Форд и Шеленберг (Ford & Schellenberg, 1982) 

предлагат три модела за оценка на организационната ефективност, а именно: модел, 

базиран на целите, многоаспектен подход и системен подход. Изследователите на 

модела, базиран на организационните цели (напр. Porter, Lawler, & Hackman, 1975), 

разглеждат ефективността на организацията чрез набор от специфични, 

индивидуални цели, които са наречени ,,оперативни цели‘‘ на конкретни индивиди, 

смятани за най-способните и влияещи директно върху ефективността на екипа. Тези 

цели са поставени от ръководството на компанията. 

Многоаспектният подход, от своя страна, разглежда организационната 

ефективност в контекста на способността на организацията да отговаря на целите 

на заинтересованите страни, които предоставят ресурси на компанията (Ford & 

Schellenberg, 1982). А системният подход предполага, че производителността е 

многомерен процес и категория на труд, и трябва да се измерва с помощта на 
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много критерии едновременно, за да може да се направят нужните сравнения за 

ефективността в организацията. 

 Използвайки базата на системния подход, Уайсборд (Weisbord, 1978, цит. по 

Stahl, 1997) създава модел за диагностициране на организациите („The Six-Box 

Organization Model“), който изследва взаимовръзките между отделни 

променливи, оказващи влияние в различна степен върху начина на управление 

на организацията и нейната ефективност. Моделът на Уайсборд представлява 

комбинация от множество идеи в относително праволинейна рамка, която може 

да се прилага в различни организационни среди и условия. Сферите, които се 

оценяват, са следните:  

• Целите на организацията – доколко са разбираеми и приети от 

хората; с какъв вид бизнес се занимава организацията; има ли 

съвместимост между личните и организационните цели; какви са 

целите и как са поставени; 

• Структурата на организацията – какво е разпределението на труда; 

• Социалните взаимоотношения – какви са междуличностните 

отношения между колегите и тези между ръководители и подчинени; 

какви са взаимоотношенията между отделните екипи, които извършват 

различни задачи; да се установи как се управлява координацията и 

конфликта между хората; 

• Възнагражденията – изследва се дали се дават подходящи стимули за 

изпълнението на задачите; 

• Полезни механизми – съществуват ли адекватни технологии за оказване 

на помощ и координиране на работния процес; 
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• Лидерството – това дали лидерите дефинират ясно мисията и целите на 

организацията; 

Моделът „The Six-Box Organization Model“ е полезна система за ранно 

предупреждение дали са нужни коригиращи действия. Според Уайсборд 

(Weisbord, 1978, цит. по Stahl, 1997), има три нива на диагностика, които 

биха могли да дадат насоки за предприемане на коригираща интервенция:  

1) Организацията отговаря ли на своята среда? 

В случай, че отговорът е ,,не‘‘, то тогава не е възможно това да се случи, докато 

не се предприемат действия за рационализация и подкрепа за приспособяването 

им една към друга. 

2) Структурирана ли е организацията да изпълнява целите си?  

Ако тук отговорът е ,,не‘‘, се изисква да се предприемат действия относно 

структурата, преди да се премине към изследване на междуличностните 

взаимоотношения и груповите процеси, които могат да придобият различно 

значение от личностното израстване.  

3) В съответствие ли са нормите в организацията с нейното намерение? 

Този въпрос проучва дали съществува голямо несъответствие между формалните 

системи (възнагражденията и похвалите на служителите) и неформалните 

(компенсации и наказания) и ако основният проблем е в тях е необходимо да се 

приложат нужните действия във връзка с подобряване на управлението и 

повишаване на организационната ефективност. 

Развиващите се във времето различни теории и модели за организационна 

ефективност, както и шестте категории на Уайсборд (Weisbord, 1978, цит. по 
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Stahl, 1997) за определяне на целта, структурата, взаимоотношенията, 

наградите, помощните механизми и лидерството имат за цел да предоставят 

работна рамка, с чиято помощ да се намерят кои са силните и слабите срани 

в отделните структури на компанията, да се определи съществува ли 

отклонение между поставените и осъществените организационни цели и кои 

лидерски подходи оказват най-голям ефект за постигане на по-висока 

организационна ефективност. 

 

ИЗВАДКА И МЕТОДОЛОГИЯ 

В изследването участват 60 служителя на ръководни позиции от 

организацията ,,Летище София‘‘ ЕАД на възраст от 25 до 49 години. От тях 

30 лица са мъже, със средна възраст 33.93 години (SD = 5.84), и 30 жени, със 

средна възраст 32.93 години (SD = 7.07). По възрастови групи  

разпределението е: по 24 са до 30г. и между 31 и 40г., 11 са 41+. По 

отношение на общия трудов стаж – до 10г. – 37 ИЛ, 11-20г. – 19 и 4 са с 21+ 

години. При мениджърския опит  42 участника са с до 5 години; между 6 и 

10 г. – 16 и 2 ИЛ – над 11 години. Заедно с това лицата отговарят на въпрос 

за това каква е заеманата от тях длъжност в компанията -  почти всички ИЛ 

са ръководители на екипи, двама са управители на отдели в организацията, 

един е директор на дирекция, един е експертен ръководител на отдел 

Маркетинг и още един -  експертен ръководител на отдел Човешки ресурси. 

От изследваните лица 6 човека са отбелязали, че имат средна степен на 

образование, 26 бакалавърска, още 26 магистърска и двама – докторска.  
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Използваният инструментариум е въпросник за организационна диагностика 

и организационна ефективност на Уайсборд. 

Инструментът е създаден според теорията на Уайсборд, представена в 

предходната глава (Weisbord, 1976). За България той е стандартизиран от проф. 

Снежана Илиева. Въпросникът включва общо 7 скали:  

• „Цели“ (пр. айтем: „Целите на организацията са ясно определени“); 

• „Структура“ (пр. айтем: „Разделението на труда е гъвкаво“); 

• ,,Взаимоотношения“ (пр. айтем: „Взаимоотношенията ми с прекия ми 

началник са добри“);  

• „Възнаграждения“ (пр. айтем: „Тарифите на заплащане са справедливи 

за всички подчинени“);  

• „Подпомагащи или поддържащи механизми“ (пр. айтем: „Имам 

информацията, от която се нуждая, за да върша работата си добре“); 

•  „Лидерство“ (пр. айтем: „Моят пряк ръководител подкрепя усилията ми 

в работата“); 

• „Промяна“ (пр. айтем: „Тази организация има способността да се 

променя“). 

За измерването се използва се 5-степенна Ликъртова скала със степени от 1 = 

Напълно не съм съгласен до 5 = Напълно съм съгласен за оценка на твърденията. 

Вътрешната съгласуваност на подскалите е с добри психометрични показатели 

като цяло (окато само при две  - цели и структура, стойностите на  α  на Кронбах 

са под 0,7). За цялата скала стойността е 0,945. 
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ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА 

ЕФЕКТИВНОСТ СРЕД МЕНИДЖЪРСКИЯ СЪСТАВ  

НА „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД 

 Организацията и естеството на работата на „Летище София“ ЕАД сама по себе 

си е специфична и един много важен аспект, който трябва да бъде взет предвид са 

демографските характеристики на служителите и как те оказват влияние върху 

организационната ефективност. В случая извадката е доста балансирана и 

значимостта на резултатите и обективността при интерпретацията им е налице. След 

направените еднофакторни дисперсионна анализи (One-Way ANOVA), се оказа, че 

възприятията за лидерството като компонент на организационната ефективност са 

повлияни от най-много демографски характеристики (пол, възраст, образования, 

стаж), а пък възрастовите групи влияят върху всички компоненти на 

организационната ефективност, с изключение на възнагражденията и промяната. 

Конкретните стойности са показани в табл.1 

 
Табл. 1. Демографски аспекти на организационната ефективност сред 
мениджърския състав на „Летище София“ ЕАД 

Компоне
нти на 
ОЕ 

Цели Структ
ура 

Лидер
ство 

Взаимоот
ношения 

Възнагр
аждения 

Подпо
магащ
и 
механи
зми 

Промя
на Демогра

фски 
аспекти 
Пол  F=4,74* F=4,37

* 
 F=9,58**  F=5,86* 

Възрасто
ви групи 

F=9,63**
* 

F=3,59* F=6,38
** 

F=5,58**  F=6,14*
* 

 

Образов
ание 

F=2,89*  F=3,65
* 

   F=2,87* 
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Общ 
трудов 
стаж 

  F=3,85
* 

F=3,82*    

Менидж
ърски 
опит 

F=3,27* F=3,81*  F=5,45**  F=3,89*  

*p<0.05,  **p<0.01, ***p=0.00 

В табл. 2 пък  са представени средните стойности, като се вижда, че  жените имат 

по-високи от мъжете по тези аспекти на организационната ефективност, където 

има статистическа значима зависимост. Също така това важи и  за  хората с 

докторска степен спрямо останалите форми на образование, а също така и за 

хората между 31 и 40г. и тези с 21+г. общ трудов стаж.  При мениджърски опит 

ситуацията е малко по-различна. Мениджъри с между 6 и 10 години опит 

оценяват най-високо целите и структурата като елементи на организационната 

ефективност, докато за тези с над 11г. мениджърски опит са най-важни 

взаимоотношенията и подпомагащите механизми. 

 

Табл. 2 Разлики в средните стойности спрямо различните демографски 
характеристики и аспектите на организационната ефективност 

 Цели Струк-
тура 

Лидер- 

ство 

Взаимоот- 

ношения 

Възнаграж- 

дения 

Подпома-
гащи меха- 

низми 
Промяна 

Пол 

Жени 21,97 21,47 22,63 21,10 21,30 22,20 20,57 

Мъже 20,90 19,80 20,83 21,67 17,67 21,03 18,07 

Общо 21,43 20,63 21,73 21,38 19,48 21,62 19,32 
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Образование 

Средно 
образов. 

19,50 20,00 21,17 20,50 19,33 20,50 21,33 

Бакалавъ
р 

22,38 21,46 23,15 22,23 20,35 22,46 20,31 

Магистър 20,85 19,85 20,31 20,65 18,35 20,88 17,65 

Доктор 22,50 22,00 23,50 22,50 23,50 23,50 22,00 

Общо 21,43 20,63 21,73 21,38 19,48 21,62 19,32 

Възрастови групи 

До 30г. 20,21 19,54 20,00 20,25 18,54 20,50 18,71 

31-40г. 23,04 21,79 23,21 22,92 20,83 22,92 20,46 

41+г. 20,45 20,27 22,36 20,45 18,27 21,36 18,00 

Общо 21,41 20,59 21,75 21,37 19,42 21,64 19,29 

Общ трудов стаж 

До 10г. 21,03 19,95 20,81 20,59 19,19 21,08 19,27 

11-20г. 22,21 21,79 23,16 22,37 19,84 22,53 19,32 

21+г. 21,50 21,50 23,50 24,00 20,50 22,25 19,75 

Общо 21,43 20,63 21,73 21,38 19,48 21,62 19,32 

Мениджърски опит 

До 5г. 20,88 19,95 21,05 20,57 18,62 21,05 19,00 

6-10г. 22,81 22,25 23,25 23,19 21,31 22,81 19,94 

11+г. 22,00 22,00 24,00 24,00 23,00 24,00 21,00 

Общо 21,43 20,63 21,73 21,38 19,48 21,62 19,32 

 



132 
 

Тези данни са показателни в няколко насоки. Като цяло жените мениджъри са с 

по-положителна нагласа от мъжете, когато се касае за ефективността на 

процесите в структурите на „Летище София“ ЕАД., а най-ясно това се вижда 

например по отношение на лидерството. Вероятно до известна степен се смята, 

че авиацията и свързани с нея индустрии, в които оперира  компанията са  с по-

изразен „мъжки профил“, но на практика се оказва, че това не е точно така. И 

макар числеността в извадката да   е равномерно разпределена между половете 

(вероятно за цялата структура това не е така), резултатите по отделните балове 

са близки в полза на жените. Това може да се обясни и с по-позитивната им 

нагласа, отдаденост за професията, адаптивност към промяната и добри нива на 

възнагражденията спрямо други сфери на дейност например. 

 

При образованието, служителите с най-висока степен – докторска, също имат 

най-високите средни стойности   и  изразен фокус върху лидерството, целите и 

промяната. Научно-практическият им опит, в комбинация с опита в 

управлението на хора, затвърждават необходимостта от поставяне на високо 

заложените цели с цел постоянно развитие и адаптиране към промяната. Във 

високо рискова и строго организирана среда, е изключително важни да се следва 

и примерът на утвърдени, автентични лидери, които могат бързо да вземат 

правилните решения. А тези осъзнати практически необходимости са доказани и 

теоретично. Съответно и колкото по-добра е теоретичната база, идваща от 

полученото образование, толкова по-голям практически обхват може да бъда 

постигнати в последствие. 
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Към вече споменатото трябва да добавим и  факта, че нито най-младите, нито 

най-старите служителите оценяват най-високо компонентите на 

организационната ефективност. Това са хората в средната възрастова категория 

31 – 40 години.   Те не са напълно нови и неопитни – имат натрупани знания и 

опит, но в също-то време имат желание за развитие и научаване на нови умения. 

Като органи-зация „Летище София“ ЕАД също така е специфична и тясно 

профилирана структура, която макар и да бъде ограничаваща за едни, за други 

може да раз-витие много сериозна експертиза в определена област. В 

допълнение, хората с най-дълъг общ стаж (21г.+) спомагат в голяма степен за 

възприемане на значи-мостта на лидерството и взаимоотношенията като 

ключови за постигането на желаните нива на организационна ефективност. 

И не на последно място трябва да отбележим интересните данни при служите-

лите с различен мениджърски опит. Целта и структурата като компоненти на 

организационната ефективност остават важни за мениджърите с лидерски стаж 

между 6 и 10 години, вероятно защото това са поддържащи механизми за ус-

пешността при спецификата на конкретната организация. След 11 години ме-

ниджмънт обаче фокусът се измества върху взаимоотношенията, тяхното зат-

върждаване и подпомагане на по-младите и неопитни да се адаптират по-бързо, 

за да започнат съответно и по-бързо да показват желаните резултати. Когато има 

взаимност и учене чрез опита, ще има и високи нива на ефектив-ност съответно. 

А това е много важно, когато индустрията има много високи стандарти на 

изпълнение, сигурност и оперативно съвършенство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият доклад проучва темата за организационната ефективност и по-

конкретно как различните демографски характеристика влияят върху възприя-

тията на служителите спрямо компонентите на организационната ефективност. 

Резултатите са показателни. Жените, хората с по-висок образователен ценз, на 

средна възраст, но и с достатъчно дълъг стаж имат по-положителни нагласи към 

целите, структурата, лидерството, взаимоотношенията, промяната, подпо-

магащите механизми и др. като критерии за оценка на продуктивността и 

ефективността. И въпреки спецификата на изследваната организация – „Лети-ще 

София“ ЕАД, тя потвърждава някои известни вече в практиката факти, като 

например, че залагането на по-високи критерии, каквито има в тази сфера на 

дейност, са по добре възприети и изпълнени от хора с опит и ориентация към 

другите, оказването на подкрепа и споделяне на знания. 

И въпреки ограниченията си (извадка, инструментариум и др.), изследването е 

добра основа за по-задълбочен анализ на функционирането на „Летище София“ 

ЕАД и създаването на работещи програми за насърчаване развитието и по-

високата ефективност на служителите в компанията. 
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Резюме: Настоящата статия представя резултатите от проучване на ролята на демографските 
фактори „пол“, „възраст“, „образование“ и „месечен доход“ по отношение на когнитивната и 
сензорната иновативност на потребителя. Данните са събрани в извадка от 1106 респонденти на 
възраст между 22 и 65 години, подбрани на случаен принцип. Резултатите от проведените  анализи 
разкриват, че възрастта, образованието и месечният доход очертават статистически значими 
различия и по двете измерения на конструкта „иновативност“ – когнитивно и сензорно, докато 
полът на респондентите се явява детерминиращ фактор само по отношение на когнитивната 
иновативност. 

Ключови думи: когнитивна иновативност, сензорна иновативност, демографски 
характеристики, потребител 
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Abstract: The present article introduces the results of a study on the way that demographic factors such 
as gender, age, education, and monthly income affect consumers’ cognitive and sensory innovativeness. 
The data has been gathered from a sample of 1106 randomly selected respondents aged between 22 and 65. 
The results of the analyses carried out reveal that statistically significant differences have been found for 
age, education, and monthly income along both dimensions of the innovativeness construct, while the 
respondents’ gender is a determining factor only with regard to cognitive innovativeness.  
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Въведение 

Присъщата иновативност е основната движеща сила на иновационното потребителско 

поведение. Тя я отличителна характеристика на иноваторите, или категорията потребители, 

които първи приемат иновации и допринасят за разпространението им в социалната система 

(Rogers, 2003). Ключовата роля на иновативността за пазарния успех на иновационните 

продукти обуславя и засиления изследователски интерес през последните десетилетия. 

Независимо от огромния брой проучвания, посветени на конструкта, единици са 

изследователите, които правят разграничение между когнитивна и сензорна иновативност, 
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т.е. разглеждат конструкта като двудименсионен. Смята се, че в основата на двете 

измерения стои различна мотивация, която от своя страна инициира различни когнитивни 

и поведенчески активности. Освен това двете дименсии се различават и по отношение на 

връзката си с демографските характеристики (Hirschman, 1984; Pearson, 1970), като 

резултатите от съществуващите изследвания в тази посока са неконсистентни. Предвид 

гореизложеното, проучването на когнитивната и сензорната иновативност и свързаните с 

тях демографски фактори е потенциална възможност да се подпомогне успешното 

въвеждане на иновационни продукти на пазарното поле. 

 

Когнитивна и сензорна иновативност 

В научната литература съществуват множество дефиниции, разкриващи същността на 

присъщата потребителска иновативност. В най-общ вид тя може да се определи като 

глобална личностна черта, отразяваща желанието на индивида за промяна и готовността за 

придобиване на нов опит и преживявания в сферата на потреблението. Конструктът 

очертава различия в когнитивните и поведенческите реакции към новото и непознатото. Не 

е свързан с конкретен продукт/услуга или продуктова категория, а по-скоро с общата 

тенденция на личността да бъде възприемчива към иновациите на пазарното поле. 

Венкатраман и Прайс разграничават когнитивно и сензорно измерение на присъщата 

иновативност, които свързват с общата потребност от стимулиране или със склонността 

към преживявания, възбуждащи сетивата и активиращи ума на потребителя. Част от 

индивидите предпочитат сензорната стимулация, други залагат на когнитивната, а трети 

търсят и двете – нови ментални активности и сензорни преживявания (Vencatraman and 

Price, 1990). 

В основата на когнитивната иновативност стои потребността на индивида от нови знания 

за фактите, процесите и начина, по който са свързани помежду си. Проявлението на това 

измерение на конструкта стимулира мисловната дейност и развива когнитивната сфера на 

личността (Venkatraman, 1991). Характеризира потребителите, наричани „когнитивни 

иноватори“, които активно търсят и се наслаждават на нови, стимулиращи ума 

преживявания.  
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Сензорната иновативност е присъща на индивидите, които предпочитат да се ангажират 

с възбуждащи сетивата преживявания, поради което биват определяни като „сензорни 

иноватори“. Те не са склонни да структурират и анализират новата информация, а по-скоро 

я използват, за да удовлетворят потребността си от новост (Hirunyawipada and Paswan, 

2006). Сензорните иноватори се радват на новото, без да се ангажират в задълбочена 

мисловна дейност (Zuckerman, 1979), докато когнитивните влагат цялата си умствена 

енергия в това да достигнат същността на нещата и да си обяснят фактите (Pearson, 1970). 

Сензорните иноватори се насочват към иновациите, движени от потребността да изпитат 

сензорно удоволствие и да си доставят активиращи емоции, като впоследствие 

рационализират ползите и предимствата на продукта. За разлика от тях, когнитивните 

иноватори се насочват към иновациите, мотивирани от потребността от нови знания и 

удоволствието от интелектуалното усилие, което са вложили в процеса на задълбочена 

информационна преработка. В резултат на това сензорните иноватори ще бъдат привлечени 

от хедонистичните атрибути на продукта и ще се насочат към иновации, които им носят 

емоционални преживявания и стимулират сетивата им, докато когнитивните иноватори ще 

предпочетат  иновации, които им осигуряват функционални ползи, тъй като за тях по-

атрактивни са утилитарните атрибути.   

Когнитивните и сензорните иноватори се различават по своя личностен и демографски 

профил (Vencatraman and Price, 1990). 

 

Демографски характеристики и когнитивна и сензорна иновативност   

Сред демографските характеристики, които влияят върху когнитивната и сензорната 

иновативност, са полът, възрастта, образованието и месечният доход. Резултатите от 

съществуващите изследвания в тази посока като цяло са неконсистентни, с изключение на 

тези по фактора „възраст“. 

По отношение на пола някои изследвания разкриват значими различия само при 

сензорната иновативност, като тази дименсия е по-силно изразена при мъжете 

(Venkantraman and Price 1990); други очертават противоположната тенденция – 

когнитивната иновативност е присъща на мъжете, не на жените (Cho and Workman, 2014; 

Huang, 2003). Част от проучванията, поддържащи междуполовите различия в 
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потребителската сфера, показват, че жените изпитват по-голямо удоволствие от 

пазаруването в сравнение с мъжете, като се наслаждават на сензорните, емоционалните и 

естетическите преживявания (Jackson and Brantley, 2011; Klerk and Lubbe, 2008), докато 

според други мъжете са тези, които търсят повече усещания (Zuckerman, 1979).  

Изследванията, свързани с възрастта, показват, че тя има статистически значимо 

влияние и върху двете измерения на присъщата иновативност, като с нарастването на 

възрастта се повишава когнитивната иновативност и намалява сензорната (обратното също 

е валидно) (Hirschman, 1984; Venkatraman and Price, 1990). В подкрепа на тази тенденция са 

проучвания, според които възрастта и познавателната потребност, присъща на 

когнитивните иноватори, са в позитивна корелация  (Jeims, 2016). 

По отношение на образованието изследвания разкриват, че то се явява диференциращ 

фактор при когнитивната иновативност (по-високото образование се свързва с по-силно 

изразена когнитивна иновативност), но не и при сензорната такава (Venkatraman and Price, 

1990; Hirschman, 1984). Други не откриват значими различия и при двете дименсии на 

иновативността в зависимост от образователното равнище на респондентите (Jeims, 2016). 

Не липсват и проучвания, според които образованието корелира позитивно с 

познавателната потребност (Йорданова, 2017) и с търсенето на възбуда (Raju, 1980). 

Емпиричните сведения за влиянието на дохода върху дименсиите на присъщата 

иновативност като цяло са много малко. Някои изследователи не откриват значима връзка 

на този демографски фактор с когнитивната и сензорната иновативност (Venkatraman and 

Price, 1990), докато според други той води до различия единствено при когнитивната 

дименсия. Не липсват и проучвания, разкриващи диференциращата роля на дохода по 

отношение на търсенето на усещания (Raju, 1980). 

 

Изследване 

Цел  

Настоящото изследване си поставя за цел да проучи различията в когнитивната и 

сензорната иновативност по отношение на демографските фактори „пол“, „възраст“, 

„образование“ и „месечен доход“. 
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Извадка 

Изследването е проведено сред 1106 респонденти на възраст между 22 и 65 години, 

подбрани на случаен принцип. Извадката е относително балансирана по пол (55,1% жени и 

44,9% мъже) и образование (54,2% с висше и 45,8% със средно), като преобладават лицата 

на възраст до 24 години (36,3%) и с месечен доход между 501 и 1000 лв. (22,2%). 

Подробният демографски профил на изследваните лица е представен в следващата таблица 

(табл. 1).  

 
Таблица 1. Демографски профил на извадката (N = 1106) 

Показател Честота Процент (%) 

Пол Мъж 497 44,9 
Жена 609 55,1 

Възраст 

До 24 години 401 36,3 
От 25 до 35 години 283 25,6 
От 36 до 45 години 218 19,7 
От 46 до 65 години 204 18,4 

Образование Средно 507 45,8 
Висше 599 54,2 

Месечен доход 

Без собствен доход 175 15,8 
До 500 лв. 177 16  
От 501 до 1000 лв. 246 22,2 
От 1001 до 1500 лв. 137 12,4 
От 1501 до 2000 лв. 201 18,2 
Над 2001 лв. 170 15,4 

 

 

Изследователски инструментариум  

За целите на изследването е използвана скалата за когнитивна и сензорна иновативност 

на Венкатраман и Прайс (Venkatraman and Price, 1990). Авторите разглеждат две дименсии 

на присъщата иновативност – когнитивна и сензорна, които се отнасят до предпочитанието 

на личността да се ангажира с нови стимули, възбуждащи ума и сетивата. Когнитивната 

иновативност се свързва с желание за нови преживявания с обекти, активиращи мисловната 

дейност, а сензорната – с такива, които стимулират сетивата. Когнитивните иноватори се 

наслаждават на мисленето само̀ по себе си и са склонни да вложат значителен умствен 
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ресурс за разрешаване на проблемите, с които се сблъскват, докато сензорните иноватори 

имат афинитет към емоциите, фантазиите, мечтите и приключенската дейност. 

Скалата включва 16 твърдения – по 8 за всяка от двете дименсии. За отговорите на 

участниците е използвана 5-степенна скала от Ликертов тип, варираща от 1 („не съм 

съгласен/на“) до 5 („съгласен/на съм“). 

Приложен в извадка от 1106 респонденти, инструментът демонстрира много добра 

вътрешна консистентност между отделните айтеми. Стойността на алфа на Кронбах за 

цялата скала е α = 0.73, за когнитивната иновативност е α = 0.74, а за сензорната – α = 0.81. 

 

Резултати и дискусия 

Резултатите от проведения T-тест на Стюдънт за независими извадки за проверка на 

диференциращата роля на пола по отношение на двете дименсии на иновативността 

показват, че този демографски фактор оказва статистически значимо влияние единствено 

върху когнитивното измерение на конструкта (t = 3.84; p = 0.002). Средните стойности на 

жените са по-високи (M = 24.04; SD = 4.23) в сравнение с тези на мъжете (M = 22.48; SD = 

5.18) (виж граф. 1).  

Полученият резултат би могъл да се интерпретира от гледна точка на по-голямото 

внимание и ангажираност на жените с решението за покупка. При тях е налице висока 

информационна активност към новите маркетингови стимули (Yordanova, 2020), а именно 

силно изразената потребност от познание е присъща на когнитивните иноватори 

(Venkatraman and Price, 1990). Този тип потребители търсят активно нови стимули на 

пазарното поле, които да възбудят умовете им. Преработват задълбочено получената 

информация, като я анализират в детайли и се наслаждават на мисловната дейност сама по 

себе си. В резултат те вземат решения, които са рационални, добре обмислени и с ниска 

степен на риск. Разбира се, това поведение на жените е разбираемо, като се има предвид по-

високата им включеност в потребителската сфера и отговорността им за по-голямата част 

от покупките в семейството. 

Липсата на полови различия по сензорната дименсия на иновативността може да се 

свърже с една от типичните за съвременния потребител характеристики – потребността от 

емоции, която корелира положително със сензорната иновативност. В стремежа си да 
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задоволи емоционалния си дефицит съвременният потребител – независимо от пола – ще се 

насочи към новите маркетингови стимули, които му доставят активиращи преживявания 

като удоволствие, щастие, наслада и пр., т.е. ще прояви сензорната си иновативност. 

 

 
Графика 1. Полови различия по измерението „когнитивна иновативност“ 

(N = 1106) 

 

По отношение на демографския фактор „възраст“ резултатите от проведените 

дисперсионни анализи (One-way ANOVA) разкриват статистически значими различия и по 

двете дименсии на потребителската иновативност (когнитивна – F = 5.69;  Sig = 0.000 и 

сензорна - F = 3.71; Sig = 0.000). Очертава се тенденция с нарастването на възрастта да се 

увеличава когнитивната иновативност и да намалява сензорната, като обратното също е 

валидно. С други думи, възрастта влияе негативно върху сензорното измерение на 

иновативността и позитивно върху когнитивното (виж граф. 2). 
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Графика 2. Различия в когнитивната и сензорната иновативност в зависимост от 

възрастта (N = 1106) 
 

 

Полученият резултат е логичен от гледна точка на импулсивността и склонността към 

риск, които са присъщи на по-младите потребители и намаляват с напредването на 

възрастта (Nicholson et al., 2005; Martin and Leary, 2001). Сензорните иноватори са 

импулсивни и толерантни към риска, в основата на техния избор не стои рационална оценка 

за продукта, а хедонистична мотивация да си доставят активиращи преживявания, като 

изпитат сензорно удоволствие. За разлика от тях, когнитивните иноватори са слабо 

толерантни към риска. Той влияе силно върху оценката им за иновацията, която е 

рационална – основана на цялостното знание за продукта, получено вследствие задълбочена 

информационна преработка.  

Резултатът от приложения T-тест на Стюдънт за независими извадки за проверка на 

влиянието на демографския фактор „образование“ показва, че той има диференцираща роля 

и при двете измерения на конструкта – когнитивно (t = 4.97; p = 0.000) и сензорно (t = 3.09; 

p = 0.002). Индивидите със средно образование имат по-високи стойности и по двете 

дименсии (М = 24.53; SD = 3.88 за когнитивна; M = 20.34; SD = 7.19 за сензорна) в сравнение 

с респондентите с висше образование (М = 23.10; SD = 5.19 за когнитивна; М = 19.06; SD = 
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6.49 за сензорна) (виж граф. 3). Неочакван резултат, като се има предвид, че високото 

образование разширява кръгозора или призмата, през която личността пречупва 

заобикалящия я свят, което я прави отворена към новите идеи, включително и на полето на 

пазара (Tellis et al., 2009). От друга страна обаче, обратната зависимост между 

образованието и иновативността може да се свърже с по-силно изразената информационна 

активност по отношение на новите продукти, отчетена при потребителите със средно 

образование в сравнение с висшистите (Йорданова, 2019). Придобитото ново знание не 

само ще възбуди умовете на когнитивните иноватори, тъй като сложността и високите 

технологии са истинско предизвикателство пред техните мисловни способности, но ще 

достави и активиращи преживявания, възбуждащи сетивата на сензорните иноватори, като 

се има предвид сензорният аспект на информацията (т.е. възможността даден продукт да 

бъде видян и почувстван, да се усетят неговият аромат, вкус и т.н.). 

 

 

Графика 3. Различия в когнитивната и сензорната иновативност в зависимост от 
образователното равнище (N = 1106) 

 

 

Проведеният дисперсионен анализ (One-way ANOVA) и направеният впоследствие 

непараметричен тест на Краскъл – Уолис поради несигурния резултат от дисперсионния 
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анализа (не беше изпълнено необходимото условие за неговото приложение – теста на 

Левене за равенство на дисперсиите) разкриват статистически значими различия и по двете 

измерения на иновативността в зависимост от месечния  доход на потребителите. Като цяло 

се очертава тенденцията с нарастването на дохода да се увеличават и нивата на 

когнитивната и сензорната иновативност. Прави впечатление обаче, че най-високите 

стойности по всяка от дименсиите на присъщата иновативност се наблюдават при 

респондентите с доход до 500 лв. ( виж табл. 2). 

 

 

Таблица 2. Различия в когнитивната и сензорната иновативност в зависимост от 
равнището на месечния доход (N = 1106) 

 

Доход N M SD F Sig 

Кръскъл-
Уолис 

M 
Rank Sig 

Сензорна 
иновативност 

Без собствен доход 175 16,26 6,834 

13,88 0,000 

453,54 

0,000 

До 500 лв. 177 19,85 7,165 587,62 
От 501 до 1000 лв. 246 19,04 6,741 589,41 
От 1001 до 1500 лв. 137 19,19 7,512 571,95 
От 1501 до 2000 лв. 201 19,30 5,942 559,71 
Над 2001 лв. 170 19,48 6,216 546,71 

Когнитивна 
иновативност 

Без собствен доход 175 9,74 4,964 

10,55 0,000 

551,91 

0,000 

До 500 лв. 177 11,49 3,701 485,32 
От 5001 до 1000 лв. 246 10,07 4,174 491,60 
От 1001 до 1500 лв. 137 10,18 3,887 559,97 
От 1501 до 2000 лв. 201 10,37 4,151 685,07 
Над 2001 лв.  170 10,49 3,494 554,92 

 

 

Полученият резултат показва, че материалното положение на индивида се явява важна 

предпоставка за проявлението на личностната черта иновативност. С нарастване на дохода 

намалява възприетият финансов риск, което означава и по-слаба резистентност към 

иновационните продукти, без значение като какъв вид стимули са възприети – като 

възбуждащи ума или възбуждащи сетивата на потребителя. Да бъдеш иноватор на полето 

на пазара, предполага известен финансов ресурс, независимо от широкия ценови диапазон 

на иновационните продукти и възможността за покупка на кредит. От друга страна обаче, 

силно изразените когнитивна и сензорна иновативност при респондентите с месечен доход 
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до 500 лв. напомнят, че става дума за личностна характеристика, която е не само генетично 

детерминирана, но и подлежи на развитие и промяна. Доколко ще бъде развита и дали ще 

премине в реално иновационно поведение на пазарното поле, зависи от самия индивид, от 

неговите личностни и демографски характеристики, както и от обективните условия на 

социалната среда. 

 

Заключение 

Настоящото изследване си постави за цел да проучи ролята на демографските фактори 

„пол“, „възраст“, „образование“ и „месечен доход“ по отношение на двете дименсии на 

присъщата потребителска иновативност – когнитивна и сензорна. Получените резултати 

показват, че полът води до статистически значими различия единствено при когнитивната 

дименсия на конструкта, докато възрастта, образованието и месечният доход се явяват 

диференциращи фактори и при двете измерения на иновативността По-конкретно 

индивидите с по-силно изразена когнитивна иновативност са предимно жени в зряла 

възраст, със средно образование и относително висок месечен доход, а тези с високи нива 

на сензорна иновативност са по-млади потребители, също със средно образование и добри 

материални възможности. 

Познаването на демографските характеристики, свързани с когнитивната и сензорната 

иновативност, би допринесло за бързото идентифициране на двете категории иноватори 

преди появата на иновацията, което е от решаващо значение за нейното успешно 

разпространение на целевия пазар. Изграждането на ефективна комуникация с 

когнитивните и сензорните иноватори изисква различен подход от страна на 

маркетинговите специалисти. Във фокуса на съобщението, насочено към когнитивните 

иноватори, трябва да бъдат функционалните ползи на иновационния продукт, да се 

подчертаят неговата сложност, новост и високотехнологичност, които са истинско 

предизвикателство пред умствения потенциал на тези потребители. При сензорните 

иноватори съобщението трябва да акцентира върху удоволствието и насладата от 

употребата на иновацията и да обещава на потребителя сбъдване на неговите мечти и 

фантазии. 

 



 
 
 
 
 

147 
 

Източници:  

Cho, S. and Workman, J. (2014). Relationships among Gender, Fashion Leadership, Need for 

Affect, and Consumers' Apparel Shopping Preference. Family and Consumer Sciences Research 

Journal, 42(4), рр. 369-385. 

De Klerk, H. and Lubbe, S. (2008). Female Consumers' Evaluation of Apparel Quality: 

Exploring the Importance of Aesthetics. Journal of Fashion Marketing and Management, 12(1), 

pр. 36-50. 

Hirunyawipada, T. and Paswan, A. (2006). Consumer Innovativeness and Perceived Risk: 

Implications for High Technology Product Adoption. Journal of Consumer Marketing, 23(4), рр. 

182-198. 

Huang, A. (2003). Factors Influencing on Consumer Innovativeness. Working Paper. The 

Department of Psychology, University of Illinois, Urbana-Champaign. 

Jackson, V. and Brantley, A. (2011), Mall Attributes and Shopping Value: Differences by 

Genderand Generational Cohort. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(1), pp. 1-9. 

Jeims, M. (2016). Personality and Innovation. Technological Forecasting & Social Change, 

71, рр. 861–883. 

Martin, K. аnd Leary, M. (2001). Self-Presentational Determinants of Health Risk Behavior 

among College Freshmen. Psychology and Health, 16, рр. 17–27. 

Nicholson, N., Soane, E., Fenton‐O’Creevy, M. аnd Willman, P. (2005). Personality and 

Domain‐Specific Risk Taking. Journal of Risk Research, 8(2), рр. 157–176. 

Pearson, P. (1970). Relationships between Global and Specific Measures of Novelty Seeking. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 34(2), рр. 199-204. 

Raju, P. (1980). Optimum Stimulation Level: Its Relationship to Personality, Demographics, 

and Exploratory Behavior. Journal of Consumer Research, 7(3) (December), рр. 272-282. 

Rogers, E. (2003). Diffusion of Innovations (5th edn.). New York: Free Press. 

Tellis, G., Yin, E. and Bell, S. (2009). Global Consumer Innovativeness: Cross-Country 

Differences and Demographic Commonalities. Journal of International Marketing, 17(2), рр. 1-

22. 



 
 
 
 
 

148 
 

Venkatraman, M. (1991). The Impact of Innovativeness and Innovation Type on Adoption. 

Journal of Retailing, 67(1), рр. 51-67. 

Venkatraman, M. and Price, L. (1990). Differentiating Between Cognitive and Sensory 

Innovativeness: Concepts, Measurement, and Implications. Journal of Business Research, 20(4), 

рр. 293-315.  

Yordanova, T. (2017). Poznavatelnata Potrebnost kato Determinant na Inovatsionnoto 

Potrebitelsko Povedenie. Sbornik s Nauchni Dokladi ot VIII Natsionalen Kongres po Psihologiya. 

Sofiya: Produtsenski Tsentur LM EOOD, рр. 663-673 [Йорданова, Т. (2017). Познавателната 

потребност като детерминант на иновационното потребителско поведение. Сборник с 

научни доклади от VIII национален конгрес по психология. София: Продуцентски център 

ЛМ ЕООД, 663-673].  

Yordanova, T. (2019). Lichnostni Determinanti na Inovatsionnoto Potrebitelsko Povedenie. 

Disertatsionen Trud za ONS “Doctor”. SU “Sv. Kliment Ohridski“ [Йорданова, Т. (2019). 

Личностни детерминанти на иновационното потребителско поведение. Дисертационен труд 

за ОНС „доктор“. СУ „Св. Климент Охридски“]. 

Yordanovа, T. (2020). Inherent Consumer Innovativeness: Essence, Dimensions and Gender 

Differences. Papers of BAS: Humanities and Social Sciences, 6(1), рр. 98-109.  

Zuckerman, M. (1979). Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level of Arousal. Hillsdale, 

NJ: Lawrence Erlbaum. 

  



 
 
 
 
 

149 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ В КРИЗИСНА БИЗНЕС СРЕДА 
гл. ас. д-р Елица Христова Христова,  

Пловдивски Университет „П. Хилендарски“ 
 

Резюме: Мениджърските екипи в съвременните компании са изправени пред предизвикателства на 
сложна, динамична и трудно предвидима бизнес среда, белязана с последици от кризи – 
политически, икономически, социални, от пандемията COVID-19. Антикризисен фактор и важно 
условие за осъществяване на налагащите се организационно-управленски промени е откриването и 
привличането на професионално подготвени служители; развитието на творческия им потенциал и 
креативност; насърчаването им да търсят нови възможности и иновативни решения в сферата на 
компетентността си.  В доклада са представени резултати от проведено в периода януари-март 2022 
г. проучване в голяма българска компания с цел да се установи лидерския потенциал и развият 
лидерски умения на ръководителите на високи и средни нива на управление като една от 
предпоставките за справяне с промените в бизнес средата и кризите, породени от пандемията. 
Използвани са методите наблюдение и психодиагностично интервю за набиране на данни с цел 
организационно диагностициране и организационно консултиране. 
Ключови думи: мениджъри на високи и средни нива, лидерски потенциал, лидерски умения, 
умения за изграждане на екип, стратегии за справяне с организационни промени. 
 

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT IN A CRISIS BUSINESS ENVIRONMENT  
Chief Assistant Prof. Elitza Hristova Hristova, PhD,  

Plovdiv University "P. Hilendarski ” 
 
Summary: The management teams in contemporary companies face the challenges of a complex, dynamic 
and difficult to predict business environment, marked by the consequences of crises – political, economic, 
social, from the COVID-19 pandemic. An anti-crisis factor and an important condition for the 
implementation of the necessary organizational and managerial changes is the discovery and attraction of 
professionally trained employees; the development of their inventive potential and creativity; encouraging 
them to look for new opportunities and innovative solutions in their field of competence. The report presents 
the results of a study conducted in January-March 2022 in a large Bulgarian company in order to establish 
leadership potential and develop leadership skills of high and middle levels managers as one of the 
prerequisites for coping with changes in business environment and the crises caused by the pandemic. The 
methods of observation and psychodiagnostic interview were used for data collection for the purpose of 
organizational diagnosis and organizational consulting.  
Keywords: high and middle level managers, leadership potential, leadership skills, team building skills, 
strategies for dealing with organizational change.  
 
 Пандемията COVID-19 предизвика сериозни затруднения за хората както на 

работните им места, така и в бита, свободното им време, в социалните им връзки и 

взаимоотношения. Ограничаването на възможностите на човека да осъществява  контрол 

върху събитията в живота си се оказа сериозно изпитание, преодоляването на което 

предполага умения за справяне с динамиката на промените в трудовия и в личния живот. 

Развихрилите се и вследствие на „ковид вълните“ кризи, подложиха на сериозен натиск и 
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бизнес организациите. Справянето с кризисните последици за бизнеса изисква от 

мениджърските екипи на бизнес организациите да осигуряват работните процеси не само с 

професионално подготвени, но и с високо мотивирани служители – служители, ангажирани 

с мисията на организацията, с потенциал за екипна работа и за генериране на идеи за нови 

бизнес възможности, за иновативни решения в сферата на своята компетентност. Тази 

актуална потребност наложи необходимостта от диагностициране на лидерския потенциал 

и развиване на (обучение в) лидерски умения на служителите от високите и средните нива 

на управление в голяма българска компания. 

За подхода „организационно развитие“  
 Прилагането на подхода „организационно развитие“ разкрива възможности за 

диагностициране на проблеми във функционирането на компанията и консултиране на 

мениджърските екипи в очерталата се постковид кризисна бизнес среда. Организационното 

развитие по същество е ефект от консултантска интервенция с цел повишаване 

ефективността на организационния мениджмънт чрез създаване на адаптивни политики и 

стратегии.                                                                                                                                                                          

 Това е подход за практическо осъществяване на планирана организационна промяна 

чрез иновиране на елементи на организацията – материални, технико-технологични, 

информационни, комуникационни, организационно-управленски, социални. Подходът се 

осъществява в три органично свързани етапа: диагностициране, консултиране, мониторинг 

на промяната. Организационното диагностициране е етап на събиране и обработване на 

данни за наблюдавания проблем във функционирането на организацията. 

Организационното консултиране включва предлагане на идеи и насоки за преодоляване на 

установените  проблеми. В този процес се включва и наблюдението върху измененията и 

техните ефекти. (Джонев, Димитров, 2014) В такава концептуална и интерпретационна 

рамка е осъществено това изследване.  

За проведеното изследване 

 Изследването е проведено в периода януари-март 2022 г. и включва етап на 

диагностициране на лидерски потенциал на служителите от високите и средни нива на 

управление на компанията и етап на консултиране (интервенция) чрез промени в системата 

на управление на човешките ресурси и прилагане на  програми за обучение и развитие на  
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лидерски  умения у мениджърите. В случая трябва да се отбележи и това обстоятелство, че 

периодът, в който се проведе проучването е белязан от кризисни ефекти на ковид 

пандемията и съвпада със стартиране на политика на собствениците на компанията за 

разширяване на бизнеса. Тази бизнес стратегия налага прилагането на стратегически 

подход и стратегическо лидерство за обвързване на намеренията на собствениците с 

професионално подготвени служители, служители с адекватно организационно поведение, 

гарантиращо разширяването на бизнеса в условия на сериозни трудности в динамична 

вътрешна и външна среда - ресурсни ограничения,  неопределеност, несигурност, 

непредвидимост. (Николаева, 2019) 

 Целта на изследването бе да се установят  най-често използваните  подходи в 

управлението и във взаимодействието със служителите в компанията и оцени тяхната 

ефективност; да се направи оценка на лидерския потенциал, лидерския стил и лидерските 

умения на служителите на високи и средни управленски нива (на мениджърите); да се 

установи как използваните стратегии за справяне с кризисни ситуации рефлектират върху 

служителите и водят до преодоляване на икономическите, социалните (социално-

психологичните), организационно-управленските последици от ковид пандемията и до 

колко адекватен и иновативен е моделът на организация и управление на работните процеси 

в кризисната постковид бизнес среда. 

 В диагностиката на лидерския потенциал, лидерския стил и лидерските умения са 

използвани методите наблюдение и психодиагностично интервю. Участвалите в 

изследването мениджъри заемат високи и средни нива на управление в компанията. Сред 

участвалите в интервюто има мениджъри със сериозен и дългогодишен практически опит и 

стаж в организацията и такива, които са сравнително от скоро назначени в компанията на 

ръководна позиция. Интервюирани са равен брой мъже и жени, заемащи ръководни 

позиции и на високите, и на средните нива на управление. Средната възраст на 

интервюираните мениджъри е около 45 години, което е обяснимо предвид изискванията за 

професионална квалификация, практически и житейски опит за заемане на висока и 

ръководна позиция, за осъществяване на такава важна функция, каквато е управлението на  

ресурс от хора.  
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Проблеми и предизвикателства 

 В хода на проучването се очертаха няколко основни групи проблеми, които оказват 

съществено влияние както върху ефективното изпълнение на функционалните задължения 

и използвания подход и управленски стил, така и по отношение на мотивацията на 

изследваните лица. 

 Сложността на бизнес ситуациите, високата степен на тяхната неяснота, несигурност 

и неопределеност изисква използването на адекватни управленски подходи и лидерски стил 

на взаимодействие със служителите, важна предпоставка както за целите на ефективно 

оперативно управление, така и за тяхното мотивиране,  за умението да се използва 

капацитета на всеки служител за качествено изпълнение на задачите, за висока 

ангажираност с проблемите на организацията, за организационен интегритет. Мениджърите 

и на високите, и на средните управленски нива, както и служителите в компанията са 

изправени пред множество предизвикателства, свързани с необходимостта от съхраняване, 

а в случая и от разширяване на бизнеса. Необходимостта от налагане на ефективно 

оперативно  управление на процесите, както и на иновации в организацията на работата 

извежда на преден план и потребността от специфични компетенции и умения. Промените 

в бизнес средата и натискът й върху функционирането и развитието на компанията, налагат 

необходимостта от разработване и прилагане на гъвкави политики и стратегии за 

приспособяването към реалностите (не просто за оцеляване, а и за разширяване на бизнеса). 

Свързаните с това изисквания за бързи и адекватни решения са предизвикателство за 

професионализма, компетентността и експертността на мениджърите и служителите на 

компанията и генерират  професионален и психичен стрес, който в случая е свързан и с 

потребността от диагностициране на лидерския потенциал на мениджърите и неговото 

развитие чрез програми за обучение в лидерски умения. 

 В нагласата и готовността на служителите на високите и средните нива на 

управление на компанията за осъществяване политиката и стратегията на собствениците на 

компанията за разширяване на бизнеса се наблюдава известно колебание и понижено 

равнище на мотивация. Разрастване на бизнес в неясна, сложна и динамична ситуация, 

съпътствана с „каскада“ от кризи, според интервюираните, предполага висока 

ангажираност и мотивация на всеки един от служителите на компанията. Това е безспорно 
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условие за осъществяване на поставените цели и постигане на желаните резултати. 

Същевременно е очевидно, че нивата на мотивация и ангажираност се влияят от нерешени 

(или неадекватно решени) управленски проблеми като: отсъствие на оценка за трудовото 

представяне; неспазване на предварително договорени условия на труд и заплащане; честа, 

почти непрекъсната промяна на ролевите параметри на изпълнителските и ръководните 

позиции. Липсата на яснота в изискванията към професионалната роля се отразява 

негативно на степента на удовлетвореност на служителите, флуктуира мотивацията им и 

влияе на адекватността и ефективността на организационното им поведение. В същото 

време отсъствието на лидерски умения  препятства възможността за по-директно и 

асертивно изразяване и отстояване на срещаните трудности, което неизбежно води до 

неглижиране и наслагване на проблеми. Това рефлектира в сериозно текучество през 

последната година и произтичащото от този факт нарастване на разходите на ресурси за 

непрекъснато назначаване на хора, за тяхното въвеждане, обучение и интегриране.  

 Процесът на разрастване на компанията в кризисна бизнес среда и  ограниченото 

време за внимателен подбор, обучение и ускорена адаптация на новоназначените 

служители допълнително води до натрупване на проблеми, отколкото до тяхното 

своевременно решаване. Повечето от интервюираните служители, заемащи ръководни 

позиции, споделят наблюденията си за занижена мотивация не само вследствие на 

описаните по-горе проблеми, но и от усещането за проявите на недоверие. Според тях, 

недоверието намира израз в ограничаване на функциите им и на възможностите им за 

оперативно справяне със задачите. С висока чувствителност и демотивиращо въздействие 

се възприема  променящото се  отношение към компетентността им и професионалната им 

експертиза - от отчитане на високите им способности и умения, до пълното им отричане 

или прояви на съмнение в тях (при по-сериозни трудности или неуспехи). 

 Констатираните проблеми имат своето обяснение в политиката на собствениците на 

компанията, която е с ясно изразена ориентация към задачите (работата) за постигане на 

целите на организацията и генериране на високи печалби. Подобен акцент в 

организационното управление неизбежно води до проблемни решения в управлението на 

човешките ресурси на организацията и особено до подценяване на човешкия фактор, на 

мотивите, мотивацията и мотивирането на служителите. Наличието на такъв изразен фокус 
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на ориентацията към задачите предполага, че третият параметър от модела на Блейк и 

Мутон - третата ос - мотивацията, която се наблюдава в подобна конфигурация е с 

отрицателен знак и води до формирането на страх, респективно до предпазване от или 

избягване на вземане на решение, и като цяло до трансформиране на мотивацията. 

(Станчева, 2003) Подобно отношение е формирало при повечето от служителите (особено 

при тези с дългогодишен стаж) нагласа за избягване на директни комуникации и 

минимизиране на ситуациите, в които могат да бъдат упрекнати, че уменията им не 

отговарят на позицията, която заемат. Единици са ръководителите (в повечето случаи това 

са служителите с по-малък стаж в компанията), които са склонни да заявяват позиции и да 

търсят решения на работните казуси. Те са и тези, които демонстрират разбиране как 

подценяването на проблемите, свързани с мотивацията на служителите се отразява на 

поведението на екипите, за които отговарят, и проявяват готовност да търсят подходящи 

персонални решения. По този начин те запазват авторитета и себеуважението си на 

мениджъри, от една страна, и не губят ценни кадри в условия на дефицити в предлагането 

на трудовия пазар, от друга. 

 Изградените в годините стереотипи в работата при служителите с дългогодишен 

опит в компанията и желанието на тези , с по-малък стаж в компанията да въвеждат нови, 

адекватни на промените в бизнес средата подходи и решения, генерира проблеми във 

взаимоотношенията им – индиректни и директни сблъсъци между тях в процеса на 

комуникацията, в отстояване на позициите, в  преминаването през изпитанията на 

промените. Очевидни проблеми при тези интеракции са проявата на недостатъчна 

толерантност, отсъствието на консенсус по отношение на необходимостта от 

приемственост, както и необходимостта от отчитане  значението на опита на всички 

участници в комуникацията за генериране на работещи идеи. Значими предпоставки за 

проява на трудности и напрежения в комуникацията в работата са както индивидуалните 

особености и личностни характеристики на всеки един от служителите, така и поведението 

на формалния и неформалния лидер в груповото и екипното взаимодействие. В условия на 

нестандартни за компанията бизнес ситуации, изискващи целенасочено екипно 

взаимодействие, нараства значението на мениджъра – лидер, който да поеме ролята на този, 
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който разпределя адекватно задачите и справедливо оценява приноса на всеки един от 

служителите в общата работа. 

Основни констатации 

 Наблюдението и проведеното психодиагностично интервю с мениджъри от високите 

и средни нива на управление в компанията дава основание за някои по- важни и значими 

констатации: 

• Недостатъчно ефективна е комуникацията, както между ръководителите, така и 

между изпълнителите, задачите на които са функционално свързани и взаимно 

зависими; 

• Наблюдават се ролеви конфликти: ролева нееднозначност (липса на ясно 

формулирани длъжностни стандарти, честа промяна на изискванията (не се 

довършват едни дейности, започват се други); ролево претоварване (налагат се 

свръхочаквания, претоварват се служители, които се справят с работата си и на които 

се възлагат повече задачи; притискат се служители за бързи резултати, (дори и 

тогава, когато технологично е невъзможно да се случи); 

• Не се прилага практиката за атестиране на служителите, което ги лишава от 

обратна връзка (информация) за това как се справят със задачите си. Във 

взаимоотношенията със служителите по-често се акцентира върху допусканите 

пропуски и грешки, отколкото върху усилията, които полагат и постиженията им, 

което оказва сериозно влияние върху тяхната мотивация и професионално 

самочувствие; 

• Споделя се мнение за наличие на различия във възнагражденията между 

новопостъпили служители (без опит и експертиза) и тези на дългогодишни 

служители (което създава напрежение в отношенията и се отразява на мотивацията 

им). Липсата на социален пакет се посочва като проблем, особено когато трябва да 

се привличат, набират и подбират служители; 

• Управленският стил (като ключов фактор за поведението на служителите, за 

тяхната мотивация и организационен интегритет) е подчертано ориентиран 

предимно към задачите с известно подценяване на работата със служителите. 

Дефицитът на доверие и произтичащото от него отсъствие на практики за делегиране 
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на отговорности препятства оперативното управление на процесите – създава се 

напрежение и прекомерен стрес, служителите се демотивират, генерира се негативен 

резонанс в социалното пространство и негативен имидж в резултат от напускащите 

служители. Има хора, при които такава работна атмосфера би могла да провокира 

стремеж за себедоказване, но при повечето от тях се наблюдават обратни ефекти. 

Високата мотивация за качествено изпълнение на задачите и професионални 

постижения е свързана с усещането и чувството за оцененост, за стойност и 

значимост на служителите за организацията, за тяхната идентификация с 

компанията; 

• Наличие на осезаемо текучество, което се отразява на работния процес, от една 

страна, и влияе на мотивацията на служителите, от друга. Причини за текучество се 

виждат в стила на управление и ръководство; във вътрешните правила на 

организацията, които според интервюирани, противоречат на етичните норми 

(например по какви причини се иска отпуск); в напрежението в работата и усещането 

за липса на доверие. 

 Диагностицираните организационни проблеми и направените констатации са в 

основата на организационното консултиране, което в случая включва препоръки за 

усъвършенстване на управлението и ръководството, както и за интервенции в системите 

(особено на управлението на човешките ресурси): 

• обективизиране на процеса на оценяване на трудовото представяне на служителите, 

на основата на  анализ на дейността (дейностите), за да се изведат и формулират ясни 

и прозрачни  критерии и показатели; 

• разписване на процедура за оценяване на трудовото представяне на 

служителите и разработване на инструментариум за провеждането му 

(атестационни карти), като се предвиди конструктивна обратна връзка, както и 

съответните санкции (поощрения при добри резултати, бележки и евентуални 

санкции при пропуски в работата); 

• усъвършенстване на подбора на служители за компанията чрез прилагането на 

психометрични тестове за лични качества, личностни особености и социални умения 

(социална компетентност), които имат важно значение за организационната 
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адаптация, организационното поведение и професионалната реализация на 

служителите, както и за ефективната комуникация, екипното взаимодействие и 

сътрудничество. Особено изразена е тази необходимост за служителите, които 

заемат ръководни позиции, за които диагностиката на лидерски потенциал и 

лидерски умения е от съществена значимост; 

• определяне на служител от отдел „Човешки ресурси“ със съответната експертиза, 

който да се ангажира с адаптацията, обучението, оценката и развитието на 

служителите. Своевременната идентификация на потребностите от обучение и 

професионално развитие на служителите и удовлетворяването им в рамките на 

възможностите на  компанията  е предпоставка за по-високи нива на мотивация и  

организационна идентификация; 

• разработване на програми за поддържащо професионално обучение, както и на 

програми за обучение в социални умения и компетенции – ефективна 

комуникация; работа в екип, роли в екипа и модели на ролево поведение; екипно 

взаимодействие и сътрудничество; делегиране на отговорности и екипна 

отговорност; конфликти и преодоляване на конфликтни ситуации; стрес на 

работното място и стратегии за справяне със стреса; 

• разработване на програми за развитие на лидерския потенциал на мениджърите 

от високо и средно управленско ниво чрез тренинг в лидерски умения. За успешното 

осъществяване на стратегията за развитие на компанията чрез изграждане на мрежа 

от екипи е подходящо обучението на мениджърите в  коучинг компетенции и 

умения. (Николаева, 2019:123) Стратегия, която изисква изграждане на друг тип 

отношения в компанията с фокус във взаимодействието и пълноценното използване 

на потенциала на всеки служител съобразно неговите способности, умения и 

компетенции, както и с предоставяне на възможност за пълноценна изява и 

реализиране на професионалните цели и амбиции. Коучингът е възможност за 

постигане на промяна в стила на ръководство и управление, в кариерното развитие 

на служителите и придобива все по-голяма популярност в съвременните български 

организации. Мениджърите все по-често фокусират своето внимание върху това 

какви са ползите и ефектите от използването на този управленски инструмент, тъй 
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като започват да осъзнават връзката между коучинга – лидерството – 

ръководството. Това е инструмент с възможности за справяне с кризисни и 

стресови ситуации, в които се развива днес бизнесът, със сериозно влияние върху 

подходите на действие и начина на вземане на решение. (Уитмор, 2012) 
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МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ В ОНЛАЙН СРЕДА 
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Резюме: Проведеното изследване има за цел да установи влиянието на онлайн обучението 

върху мотивацията за учене. Изследването е проведено сред 353 студенти от различни 
университети за период февруари - март 2021 година в първата вълна на Ковид 19 кризата, 
групирани по различни демографски показатели като пол и работна заетост. Приложени са 
методът на Гордеева за видове академична мотивация, адаптиран от Митевска, М., Петков, Г., 
2017: когнитивон, интроектирана, мотивация за постижения, мотивация за 
самоусъвършенстване, екстернална мотивация, амотивация. Данните са обработени в SPSS var. 
26 и за целите на анализ са направени корелационен и регресионен анализ.  
 
Ключови думи: мотивация за учене, онлайн среда, студенти 
 

MOTIVATION FOR LEARNING ONLINE ENVIRONMENT 
Nikolay Milushev, Maya Lyapina,  

Sofia, Bulgaria, E-mail: majana.mitevska@uni-plovdiv.bg 
Sofia, Bulgaria, E-mail: m.mitevska@unibit.bg 

 
Summary: The study aims to determine the impact of online learning on motivation to learn. The study was 
conducted among 353 students from different universities for the period February - March 2021 in the first 
wave of the Kovid 19 crisis, grouped by different demographics such as gender and employment. 
Gordeeva's method for types of academic motivation is applied, adapted by Mitevska, M., Petkov, G., 2017: 
cognitive, introjected, motivation for achievements, motivation for self-improvement, external motivation, 
motivation. The data are processed in SPSS var. 26 and for the purposes of analysis correlation and 
regression analysis were performed. 
Key words: organizational culture, BIG 5, health organizations, Kovid 19, Bulgaria 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Мотивацията е централен въпрос в психологията, тъй като тя е в сърцевината на 

биологичната, когнитивната и социалната регулация. Академичната мотивация описва 

общото мотивационно състояние, свързано с обучението по дадена специалност и е 

съществен фактор при изграждането на специалисти с висше образование. Прието е, че 

академичната мотивация оказва решаващо влияние върху избора на кариера, но сама по 

себе си не може да бъде достатъчно условие за него, а следва да се отчитат и икономически, 

законодателни, личности, семейни и др. фактори. Изучаването на състоянието на 
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академичната мотивация и връзката й с избора на кариера би спомогнало за оптимизиране 

на учебната дейност на университетите и максимизиратне на постигнатите резултати.  

 

ТЕОРЕТИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ 

В съвременния глобализиращ се свят се изисква образованието, в т.ч. висшето, 

непрекъснато да се модернизира, за да отговори на високите очаквания на хората, 

предлагащите и потребяващите образователни услуги. Според С. Беломъжева-Димитрова и 

М. Видиновски, университетското образование е етап от личностното развитие на 

индивида, който формира личността в професионално отношение, но също така оказва 

влияние на нейните нравствено-психологически и социални ценности (Беломъжева-

Димитрова, С., М. Видиновски, 2017). 

Мотивацията се определя като вътрешно състояние, което поражда, насочва и поддържа 

човешката дейност. Тя заема водещо място в структурата на личността. Мотивацията има 

три главни функции: обосноваваща функция (защо протича съответната дейност); 

активираща функция (енергетизира и поддържа дейностния процес); насочваща функция 

(насочване на действията към дадена цел).  

В своята дейност човек се ръководи от мотиви с различен характер и структурно-

йерархичен строеж. Това дава възможност за обосноваването на различни мотивации, 

включително и на академичната мотивация (Никова, Д, 2012). 

Мотивация за учене е изключително значим елемент в структурата на личността. Тя е 

подчинена на субективните ценности, цели и висши потребности – познание, 

квалификация, личностно усъвършенстване, образование, професионална реализация и т.н. 

Характеристики като зрялост, отговорност, непосредствен интерес, положителна 

мотивираност, по-големи образователни възможности се съчетават със задълбочено учене 

и с последвано от постигане на обективно високи учебни резултати и личностно развитие и 

самоусъвършенстване. Тук може да с голяма вероятност да се гарантира подготовката на 

високо квалифицирани професионалисти, които биха се реализирали успешно като 

личности и на пазара на труда. Това са личности, които биха постигнали високи нива в 

кариерата, самокритични и амбициозни, търсещи, креативни (Шивачева-Пинеда, И., 2012). 
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Темата за мотивацията за учене е ключова в условията на масовизиране на висшето 

образование и нарастване на критериите към неговото качество. Формирането на активно, 

ангажирано отношение у студентите към обучителния процес се превръща в основен 

приоритет на образованието с високо качество. От степента на академична мотивация на 

студентите зависи крайния резултат – подготвеността за дадена професия и избора и 

реализацията на кариерата им. 

Академичната мотивация, според А. Величков е „конструкт, който описва общото 

мотивационно състояние, породено и свързано с обучението по дадена специалност във 

ВУЗ. Общата положителна мотивационна готовност е индикатор за качеството на 

преподаване в дадена специалност, а също така е един от предикторите на академичната 

успеваемост“ (Радославова, М., А. Величков, 2005). Според него три са основните 

проявления на академичната мотивация, а именно:  

1) активното отношение към ученето,  

2) вътрешната самодисциплина и  

3) стремежа към допълване и разширяване на получените знания.  

Академичната мотивация се възприема като сложна многомерна структура, която включва 

не само мотиви, но и цели и стратегии за успех, както и познавателни механизми (Гордеева, 

2006, Митевска-Енчева). Така академичната мотивация изиграва важна роля в 

осъществяването на ефективна учебна дейност (Strenze, T., 2007, Петков, Г., М. Митевска, 

2016).  

Мотивацията енергетизира поведението на студента в академичната среда и е следствие на 

очакваните резултати от академичната дейност, отразени от студента с тяхната значимост 

за него в дългосрочен план, и отнесени към неговите дългосрочни цели и переспектива. 

Значимостта за личността се концентрира в инвестиране за възможности за бъдеща 

личностна и професионална реализация. 

Интересът към ученето е тясно обвързан с мотивацията. Един от основните проблеми в 

обучението в средното или висшето училище, е свързан с нея. Ю. Дончева и екип изследват 

проектно-ориентираното обучение и посочват, че „Студентите трябва да са практически 

подготвени за това, което ги очаква след студентската скамейка на работното място. Те 

трябва да знаят, да могат, да имат необходимите компетенции не само на теория. Това се 
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постига с повече практика и мотивация. Когато мотивацията за дадена дейност произтича 

от самата нея, това прави учащия целенасочен и изобретателен. Затова обучението се налага 

да е ориентирано повече към Учене чрез правене, което изважда студента от ролята на 

слушател, давайки му „централна роля на сцената“ (Дончева, Ю., Д. Неделчева, Л. 

Радославова, Е. Иванова, 2019). 

Г. Игнатов и И. Петкова считат, че „Мотивацията в личността при извършването на всяка 

една дейност е от ключово значение както за нейното качество, така и за вътрешната 

удовлетвореност. В академичното образование, където липсва задължителния елемент, е 

важно студентът да намери баланса между личния интерес, професионалните знания и 

уменията за тяхното приложение. Ето защо изследването на баланса в бинарния процес на 

обучение между преподавателя и студента, между ученето и преподаването е ключов“ 

(Петкова, И., Г. Игнатов, 2018). 

Като личност студентът се отличава не само с възприемането и преработването на 

въздействията от социалната и материална среда, а и преди всичко с непосредствената си 

жизнена и функционална зависимост от информационния обмен със средата. 

Характеризира се с активно ориентиране и търсене на комуникация със свързаната с 

учебната му дейност среда чрез разграничаването на факторите, които имат адаптивна и 

организираща стойност, от задържащите, смущаващите или неутралните фактори. 

В основата на действията на студента стои мотивацията като координиращо-регулативен 

механизъм, който определя насочеността и адаптивната му способност. Тя определя силата 

и посоката на поведението, предизвиква, насочва и поддържа доброволни целенасочени 

действия. Мотивацията е регулатор на поведението на студента в академичната среда и е 

следствие на очакваните резултати от академичната дейност, отразени от студента с тяхната 

значимост за него в дългосрочен план, и с психологическата ценност, която им се приписва. 

Тези връзки позволяват при проучването на академичната мотивация на студентите да се 

търси взаимовръзка между нея и дългосрочната им мотивация (Никова, 2012). 

Дългосрочната мотивация на студента може да се разглежда като вътрешен комплекс, 

вътрешна готовност, съдържаща нагласата и ориетацията му към активно отношение за 

постигане на дългосросчни цели, които са основанията на конкретните цели на ежедневните 
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му дейности, в т.ч. и на учебната му дейност, и чрез които неговото поведение се осмисля 

в по-дълга времева переспектива (Emmons, 1986).  

Дългосрочната мотивация чрез дългосрочните цели се явява вътрешно условие за 

интегрирането на личността на студента в цялост, за организирането и поддържането на 

нейните ресурси, за преживяването от нея на психично благополучие (Diener, Fujita, 1995). 

Тя оказва значимо влияние и регулира академичното поведение на студента чрез 

стабилността, която осигурява на когнитивната обосновка на ежедневните му дейности, в 

т.ч. и на учебната му дейност. Дългосрочната мотивация води до значително повишаване 

устойчивостта на личността на натоварвания чрез чувството за личностна организираност 

и смисъл на съществуването, което се формира у студента, благодарение преди всичко на 

нея. Може да се приеме, че дългосрочната мотивация на студента е от голямо значение и е 

свързана с академичната му мотивация, тъй като стимулира стабилно ежедневно активно 

отношение към академичната дейност, активно търсене на новото знание и активен стремеж 

към новото в непрекъснато и интензивно променящите се условия, както и непрекъснат 

активен стремеж към академични постижения, с тяхната значимост в дългосрочна 

перспектива, отнесени към дългосрочните цели (Никова, 2012). 

Проблемът за академичната мотивация е обект на редица изследвания.  

През 2017 г. е проведено изследване на въпроса относно взаимодействието между 

преподавател и студент сред 117 обучаващи се в педагогически специалности от СУ „Св. 

Климент Охридски“ и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, филиали Враца и Плевен. 

Резултатите показват, че „Разкриването на водещите мотиви за обучение е значимо за 

болшинството от студентите – 92-97%. Ролята на мотивацията е безспорна и по-скоро 

вниманието на преподавателите трябва да се насочи към онези 3-8 % от студентите, които 

не я осъзнават“ (Петкова, И., Енг. Тополска, П. Марчева, 2017). 

Изследвания, провеждани конкретно сред обучаващи се в областта на спорта студенти, 

потвърждават важността от перманентно изследване степента на академична мотивацията. 

Според И. Пелтекова „мотивацията и позитивното отношение имат важно значение за 

постигането на целите на физическото възпитание и спорт сред студентите“ (Пелтекова, И., 

2011).  
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Спoртът дaвa нa прaктикувaщитe сoциaлен cтaтуc, който cъздaвa пoтрeбнocттa oт oцeнкaтa 

нa другитe и cтрeмeжa към пoпулярнocттa. Личнocтнaтa рeaлизaция, cвързaнa c уceщaнeтo 

зa cилa и eнeргия, нeoбхoдимocттa дa ce върши нeщo, удoвлeтвoрeниeтo oт пocтигнaтaтa 

цeл, ca фaктoри, кoитo влияят нa eгoтo нa вceки eдин чoвeк. Личнocтнaтa рeaлизaция, 

мoтивaциятa дa ce бeлeжaт уcпeхи, нe бивa дa ce рaзбирaт кaтo aбcoлютeн cтрeмeж към 

виcoки уcпeхи. Cпeцификaтa им мoжe дa ce изпoлзвaт във връзкa c личнoтo пoкaчвaнe нa 

пocтижeниятa и oцeнкaтa им зaвиcи oт caмooцeнкaтa (Алексиева, М., Д. Киров, 2019). 

Според Ж. Георгиев една от основните задачи на преподавателите по спорт във Висшите 

училища е „Повишаване мотивацията и активността на студентите в уроците, предоставяне 

на по-богати знания за спорта като средство за физическа годност и социална изява.“ 

(Георгиев, Ж., 2017).  

Представените по-горе твърдения на различни наши учени по неоспорим начин доказват 

необходимостта от перманентно следене и установяване степента на академична мотивация 

при студентите. 

 

ИЗВАДКА И МЕТОДИКИ 

Обхванати са 353 човека от пет висши учебни заведения в страната:  Средната възраст на 

студентите е 20,65 години при стандартно отклонение 1,76. Изследваните лица се разделят 

по пол, както следва: жени – 58.5%; мъже – 41.5%. 

В крайния си вариант въпросникът на М. Гордеева от приложението му в български условия 

/Митевска, Петков, 2017/ се състои от седем скали: 

1. Скала „Когнитивна мотивация“, която измерва стремежа за научаване на новото, 

вникване в наученото, свързано с преживяване на интерес и удоволствие от процеса на 

познанието. 

2. Скала „Мотивация за постижения“ – измерва стремежа да се постигнат максимално 

високи резултати при ученето, да се изпита удоволствие от решаването на трудни задачи. 

Тези две скали от въпросника в пълна степен съответстват на скалите на AMS-C. 

3. Скала „Мотивация на самоусъвършенстването“ е оригинална и измерва стремежа към 

развитие на способностите, потенциала на учащия се в рамките на учебната дейност, 

постигане на усещането за майсторство и компетентност. 
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4. Скала „Мотивация на самоуважението“ – измерва желанието да се учи, поради усещането 

за собствена значимост и за по-висока самооценка, свързани с постиженията в ученето. Тази 

скала съответства на потребността към уважение и самоуважение, която Маслоу дефинира, 

а също така и на близките по тип потребности, описани и от други автори (С. Хартер). 

5. Скала „Интроектирана мотивация“ – измерва подбудите към учене, които се диктуват от 

усещането за срам и чувство на дълг пред себе си и другите значими хора. 

6. Скала „Екстернална мотивация“ – оценява ситуацията на принуда към извършването на 

учебна дейност, която се дължи на необходимостта от това да се следват изискванията на 

социума, за да се избегнат от учащия се възможни проблеми, при това потребността от 

автономия се фрустрира максимално. 

7. Скала „Амотивация“ – измерва отсъствието на интерес и смисъл от учебната дейност. 

Тази скала съответства на същата скала във въпросника AMS-C. 

РЕЗУЛТАТИ 

 Издига се хипотезата, че онлайн обучението би повлияло на академичната мотивация. 

Преобладаващата част от изследваните студенти са показали ниски нива на амотивация. 

Това е залог за наличието на завишен интерес към преподаваните дисциплини и 

задълбочено овладяване на специалността. Освен това, този висок процент би могъл да се 

разглежда като индикатор за високото качество на преподаване, както и като предиктор на 

високата академична успеваемост, което се доказва от резултатите по изучаваните 

дисциплини в друг ракурс на изследването. 

Таблица 1. Дескриптивна статистика на аспектите на академичната мотивация 
Академична мотивация N Х SD Skewness Kurtosis 

Когнитивна мотивация 353 4.37 0.67 -1.604 0.13 3.968 0.259 
Интроектирана мотивация 353 3.30 0.90 -0.245 0.13 -0.348 0.259 
Мотивация за постижения 353 4.10 0.86 -1.278 0.13 1.88 0.259 

Мотивация за самоусъвършенстване 353 4.27 0.76 -1.454 0.13 2.484 0.259 
Екстернална мотивация 353 2.16 0.84 0.537 0.13 -0.423 0.259 

Амотивация 353 1.55 0.73 1.647 0.13 2.998 0.259 
 

Анализът и относно различията в аспектите на работната заетост не показва статистически 

различия по време на образователния процес. Не се наблюдават и ясно разграничени 

тенденции, които следва да бъдат обсъдени.  
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Таблица 2. Различия в аспектите на академичната мотивация в зависимост от заетостта 
Академична мотивация Заетост N Х SD F р 

Когнитивна мотивация 
Работя 286 4.367 0.684 

0.191 0.663 Не 
работя 67 4.407 0.596 

Мотивация за постижения 
Работя 286 4.085 0.864 

0.419 0.518 Не 
работя 67 4.160 0.851 

Мотивация за самоусъвършенстване 
Работя 286 4.261 0.771 

0.294 0.588 Не 
работя 67 4.317 0.703 

Интроектирана мотивация 
Работя 286 3.274 0.923 

1.055 0.305 Не 
работя 67 3.399 0.803 

Екстернална мотивация 
Работя 286 2.137 0.845 

0.784 0.377 Не 
работя 67 2.239 0.844 

Амотивация 
Работя 286 1.537 0.745 

0.576 0.448 Не 
работя 67 1.612 0.663 

  
Следващият резултат показва наличието на статистически значима разлика между 

половете, в полза на жените. Техните балови стойности са по-високи от тези на мъжете, 

което демонстрира засиления им афинитет към ученето и постигането на високи 

академични резултати. 

Таблица 3. Различия в аспектите на академичната мотивация в зависимост от пола 
Академична мотивация Пол N Х SD F р 

Когнитивна мотивация 
Мъже 143 4.25 0.75 

8.566 0.004 Жени 210 4.46 0.60 

Мотивация за постижения 
Мъже 143 3.95 0.95 

7.246 0.007 
Жени 210 4.20 0.78 

Мотивация за 
самоусъвършенстване 

Мъже 143 4.12 0.84 
10.305 0.001 Жени 210 4.38 0.68 

Интроектирана мотивация 
Мъже 143 3.22 0.97 

1.93 0.166 
Жени 210 3.35 0.85 

Екстернална мотивация 
Мъже 143 2.21 0.90 

0.956 0.329 
Жени 210 2.12 0.80 

Амотивация 
Мъже 143 1.62 0.75 

1.876 0.172 
Жени 210 1.51 0.71 

Сравнението по отношение на академичната мотивация в изследваните гнезда насочва към 

възможностите с помощта на административните и други мерки, реализирани от 

академичните ръководства да се управляват мотивационните процеси във висшето 
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училище. Данните в долната таблица показват статистически значима разлика по 

отношение на академичната мотивация. 

Таблица 4. Различия в аспектите на академичната мотивация в зависимост от 
местоположението 

Академична мотивация   N Х SD F р 

Когнитивна мотивация 

Гнездо 1 198 4.33 0.72 

1.419 0.227 
Гнездо 2 19 4.17 0.65 
Гнездо 3 65 4.43 0.60 
Гнездо 4 36 4.50 0.54 
Гнездо 5 34 4.50 0.55 

Мотивация за постижения 

Гнездо 1 198 4.06 0.90 

1.585 0.178 
Гнездо 2 19 4.00 1.02 
Гнездо 3 65 4.00 0.83 
Гнездо 4 36 4.19 0.77 
Гнездо 5 34 4.41 0.60 

Мотивация за 
самоусъвършенстване 

Гнездо 1 198 4.19 0.82 

2.346 0.054 
Гнездо 2 19 4.08 0.81 
Гнездо 3 65 4.39 0.65 
Гнездо 4 36 4.33 0.65 
Гнездо 5 34 4.53 0.57 

Интроектирана мотивация 

Гнездо 1 198 3.24 0.88 

1.658 0.159 
Гнездо 2 19 3.25 0.85 
Гнездо 3 65 3.32 0.95 
Гнездо 4 36 3.65 0.87 
Гнездо 5 34 3.29 0.98 

Екстернална мотивация 

Гнездо 1 198 2.10 0.83 

1.071 0.371 
Гнездо 2 19 2.42 0.74 
Гнездо 3 65 2.24 0.87 
Гнездо 4 36 2.26 0.93 
Гнездо 5 34 2.07 0.81 

Амотивация 

Гнездо 1 198 1.62 0.78 

2.677 0.032 
Гнездо 2 19 1.74 0.93 
Гнездо 3 65 1.39 0.60 
Гнездо 4 36 1.60 0.62 
Гнездо 5 34 1.30 0.51 

 

Разликата в полза на Гнездо 4 и 5, макар и да не е предмет на настоящото изследване, 

насочва към по-задълбочено проучване на управленския стил и прилаганите методи, които 

са довели до това сравнително високо ниво на академичната мотивация. Очевидно е, че в 
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този университет се провежда академична политика, която е довела до този положителен 

резултат. Също така, подходящо би било в бъдещи изследвания да се проучат по-прецизно 

управленските фактори, които отличават университета от останалите висши учебни 

заведения. 

 

АНАЛИЗ И ИЗВОДИ 

Резултатите от изследването показват ниски нива на амотивация в ситуация на онлайн 

обучение. Установени бяха също така полови различия в проявите на мотивацията, както и 

различия между изследваните гнезда. Дисперсионният анализ не показа различия по 

отношение на работната заетост на студентите извън лекционните курсове и занятия. 

Различията в отношението на мъжете, респективно на жените към академичната мотивация 

може да се обясни със социо-културния контекст, който налага форми на типично мъжко и 

типично женско поведение, както се оказва и при проявите им в академична среда. 

Различията в мотивацията, произтичащи от функционирането в различните гнезда само 

доказва, че съществуват средови фактори, които налагат отпечатък и върху нивото на 

академичната мотивация. В бъдещи изследвания е необходимо да се направят още 

проучвания за изясняване на връзката между измеренията на личностните черти и 

кариерните интереси, като се задълбочат изследванията върху ролята на ценностите при 

вземането на кариерни решения, както и при кариерното консултиране. 
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EGO STATES AND VOCATIONAL CHOICE BY STUDENTS FROM VULNERABLE 
AND INVULNERABLE GROUPS 
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Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences 

 
Резюме. Докладът представя резултати от изследване на индивидуалните и личностните различия 
при ученици, които са взели решение за своето професионално развитие. Извадката включва 339 
ученици от седми клас, като 237 от тях посочват, че са избрали професионалната насоченост на 
своето кариерно развитие. Резултатите очертават известни различия при избора на професия, като 
учениците от неуязвимите групи избират професии, свързани с финанси, здравеопазване, 
технологии и спорт, докато учениците от уязвимите групи се ориентират към професии в сферите 
здравеопазване и услуги. И при двете групи ученици, направили своя професионален избор, водещи 
са его състоянията Обгрижващ Родител и Естествено дете. Установи се значимо различие само при 
его състоянието Възрастен, което е по-изразено при учениците от уязвимите групи, взели решение 
за своята бъдеща професионална кариера. Получените резултати са приложими при професионално  
ориентиране и кариерно консултиране на учениците в юношеска възраст.    

Ключови думи: транзакционен анализ, професионално ориентиране, уязвими групи, юношество 
 

Abstract. The report presents the results of a study of individual and personality differences by students 
who have made a decision about their professional development. The sample includes 339 seventh-grade 
students, 237 of whom indicated that they have chosen their professional and career development. The 
results present certain specifics in the choice of profession, as students from invulnerable groups choose 
professions related to finance, healthcare, technology and sports, while students from vulnerable groups 
focus on professions in the fields of healthcare and services. Nurturing Parent and Natural Child are the 
leading ego states in both groups of students who have made their vocational choice. A significant 
difference was found only for the Adult ego state, which is more pronounced by students from vulnerable 
groups who have made a decision on their future professional career. The obtained results are applicable in 
vocational guidance and career counseling of adolescent students.  

Key words: transactional analysis, vocational guidance, vulnerable groups, adolescence 

 
Въведение и теоретични предпоставки 

Още от ранна възраст децата изграждат образ за себе си, околния свят и правят изводи какъв 

вид работа е подходяща или неподходяща за тях (Gottfredson, 2002). Възможно е тези ранни 

заключения, съвместно с някои индивидуални характеристики, да оказват влияние върху 

избора на професия в юношеска възраст, още повече като се има предвид, че 
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професионалното ориентиране представлява процес на търсене на съответствие между 

собствените желания и стремежи с характеристиките на съществуващите професии. Според 

някои автори именно в периода на юношеството една от основните психосоциални задачи 

на подрастващите е подготовката за бъдещата професионална роля (Arnett, 2000), изборът 

на специалност и бъдещата професионална реализация (Папазова, 2016). Проучванията в 

областта на професионалното ориентиране показват наличието на значима връзка между 

личностните характеристики, кариерната зрялост, мотивацията за обучение, мотивация за 

постижение, етническата принадлежност социално - икономическия статус и влиянието на 

родителските фигури (Карабельова, 2015; Таир, 2015; Savickas, 2002; Cinamon, 2001). 

Резултатите от проучванията свидетелстват, че трудовите умения, материалното положение 

на семейството, принадлежността към някоя уязвима социална група понякога е 

предпоставка за социално изключване и последващо отпадане от пазара на труда (Cinamon, 

2001). Уязвимостта като социален феномен най-общо може да се определи като 

принадлежност към групи с нисък социално-икономически статус, при които има по-висок 

риск от бедност и социално изключване. Тези групи могат да включват още етнически 

малцинства (но не само), мигранти, хора с увреждания, бездомни хора, лица без или с ниска 

степен на образование, безработни, злоупотребяващи с наркотични вещества, изолирани 

възрастни хора, деца в риск и др. (Речник на социалната защита и социалното приобщаване, 

Европейска комисия, http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/ vulnerable_groups_en). 

Например изследвания на кариерното развитие при емигранти и различни групи 

малцинства установяват, че представителите на тези уязвими групи проявяват по-ниски 

равнища на кариерна зрялост, демонстрират по-голяма зависимост при взимането на 

решения за кариерен избор и по-слабо изразени очаквания за професионален успех (Luzzo, 

1992). В същото време изследвания в България показват, че са налице етно-специфични 

различия в професионалната реализация (Таир, 2015). Установява се, че българите имат 

очаквания да се реализират в областта на търговията, здравеопазването, администрацията и 

информационните технологии, докато представителите на турската и ромската етнически 

групи имат очаквания най-общо да се реализират в областта на строителството, услугите, 

селското стопанство, производството и администрацията. 

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/%20vulnerable_groups_en
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Редица автори представят резултати, според които социално-икономическия статус има 

положителна връзка с професионалните стремежи и кариерните очаквания в ранна 

юношеска възраст (Watson at al., 2005; Weinger, 2000; Cook et al., 1996). Учениците от средна 

училищна възраст имат способността да възприемат и разбират различията в материалното 

състояние на семействата си (Hartung at al., 2005). Това от своя страна води до взимане на 

решение за професионален избор, който да съответства на техния възприет социално-

икономически статус или да е свързан със стремеж към реализиране на престижна кариера. 

Установено е също така, че децата, които живеят в семейства с ниски доходи, възприемат 

наличие на по-малко кариерни възможности за себе си, отколкото другите деца (Weinger, 

2000). Някои автори обаче установяват, че социално-икономическият статус няма пряко 

влияние върху професионалните стремежи на децата (Bandura at al., 2001). Те предполагат, 

че по-скоро родителските вярвания и родителските стремежи посредничат за това влияние 

и фактори като ниво на образование на родителите, отношение на родителите към процеса 

на обучение, характеристики на семейната среда и социално-икономическо статус 

въздействат върху професионалния избор на юношите (Hartung et al., 2005).  

Изследванията за проследяване на връзката между избора на кариера и личностните черти 

установяват наличие на положителна връзка на личностните фактори съзнателност, 

отвореност към нов опит и доброжелателност с готовността за професионално ориентиране 

при ученици от 7 клас (Lounsbury at al., 2005), както и на себепознанието, интересите и 

способностите с търсенето на информация за видовете професии и ролята на значимите 

други (Howard at al.,, 2015; Tracey, 2002). Изследвания в български условия показват, че 

четири черти от пет факторния модел за личността – екстраверсия, доброжелателност, 

отвореност към нов опит и съзнателност - взаимодействат положително с професионалните 

интереси в годините на възникваща зрелост (Папазова, 2016).  

В настоящето изследване личностните характеристики се изследват чрез конструкта его 

състояние, предложен за описание на структурата на личността в теорията на 

транзакционния анализ (Berne, 1957).  Его състоянията не са статични величини, 

представляват съгласувана система от емоции, мисли и поведения, свързани с вътрешните 

преживявания и техните външни прояви в поведението на личността (Брекар и Окс, 2015). 

Наблюдаемият аспект на поведението се представя чрез т.нар. функционален модел, който 
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включва пет его състояния: Нормативен Родител, Обгрижващ Родител, Възрастен, 

Адаптирано Дете и Естествено Дете (Брекар и Окс, 2015; Hay, 1996). Нормативният Родител 

включва структуриращия и критичен аспект на личността, Обгрижващият Родител се 

свързва със способността за полагане на грижи и насърчаване, а Възрастният съдържа 

рационалния и логичния аспект. Емоционалността и спонтанността са функция на 

Естественото Дете, докато Адаптираното Дете включва подчиненост и съобразяване с 

изискванията на другите. До ранна юношеска възраст детето преминава през различни 

етапи на развитие на своите его състояния, като към 13 годишна възраст те са вече напълно 

изградени (Levin, 2015). Въпреки това, изследванията на его състоянията в юношеска 

възраст са малко на брой. Например, изследване с млади хора установява доминиране на 

его състоянията Обгрижващ Родител и Естествено Дете, следвани от Възрастен, 

Адаптирано Дете и Нормативен Родител (Бекир, 2020; Williams & Williams, 1980). В наши 

изследвания за влиянието на его състоянията върху професионалната реализация се 

установи, че его състоянията Обгрижващ Родител, Възрастен и Естествено Дете имат 

значим ефект и съдействат за повишаване на субективното усещане за кариерен успех при 

редица професии като инженери и архитекти, учители, финансисти, здравни работници и 

административни специалисти (за подр. виж. Бекир и Таир, 2021; Bekir and Tair, 2019).  

Представеният накратко теоретичен обзор провокира нашият изследователски интерес за 

проучване на его състоянията при ученици от уязвими и неуязвими групи, направили избор 

за професионално развитие. 

Цел, задачи и хипотеза на изследването 

Целта на изследването е да се проучат индивидуалните и личностните различия при 

ученици, които са взели решение за своето професионално развитие.  

За постигането на целта са поставени следните задачи:: 

1. Проучване на направеният избор за професионално развитие при учениците от уязвими 

и неуязвими групи.   

2. Установяване на водещите его състояния при двете групи ученици. 

3. Проследяване на различията в его състоянията между учениците от уязвими и неуязвими 

групи, направили своя професионален избор. 
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Хипотеза на изследването 

Въз основа на направения теоретичен обзор очакваме учениците от неуязвими групи да 

изберат професионални области като информационни технологии, здравеопазване и 

финанси, а учениците от уязвимите групи да предпочетат професионална реализация в 

областта на строителството, селското стопанство и услугите. Очакваме водещи да са его 

състоянията Обгрижващ Родител и Естествено Дете и при двете групи ученици. Допускаме 

също така липса на  различия в изразеността на его състоянията между учениците от 

неуязвими и уязвими групи.  

Методика на изследването 

Изследвани лица. Изследването е проведено през 2019 г. в областите Кърджали, Разград и 

Търговище. Изследвани са 339 ученици от седми клас на възраст от 13 до 15 години, от 

които 195 се определят като принадлежащи към уязвими групи, 144 към неуязвими групи, 

а 237 посочват, че са взели решение за своето бъдещо професионално развитие.  

Инструментариум на изследването 

В изследването е използван самооценъчен въпросник за его състоянията, адаптиран за 

български условия от Бекир и Таир (за подр. виж Bekir & Tair, 2019). Въпросникът съдържа 

25 айтема, които се оценяват с помощта на 5-степенна Ликертова скала от 1 – „Изобщо  не 

съм съгласен“ до 5 – „Напълно съм съгласен“. Проверката за надеждността на въпросника 

чрез алфа на Кронбах представя, че коефициентът за надеждност е 0,82 и свидетелства за 

много добра вътрешна съгласуваност на айтемите.  

Резултати и обсъждане 

За осъществяване на целите на изследването и проверка на хипотезите бяха проведени 

поредица от статистически анализи. На табл. 1 е представено процентното разпределение 

на направеният от учениците професионален избор в 16 различни професионални области. 

Според получените резултати могат да се изведат области, които са предпочитани в по-

голяма степен от учениците от неуязвими групи като например професии, свързани със 

спорта, информационни технологии и финанси. В същото време учениците от уязвимите 

групи се насочили своят избор към професионални области като услуги (хотелиерство, 

туризъм, фризьорство и др.) и здравеопазване.  Подобни резултати са получени и от други 

автори, изследващи професионалните очаквания сред възрастни представители на трите 
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най-големи етнически общности в България (за подр. виж Таир, 2015). Представените 

резултати показват наличие на още един важен признак, свързан с избора на професия при 

изследваните групи ученици. Близо половината (44,1%) от учениците принадлежащи към 

уязвими групи  са посочили, че не са направили своя професионален избор, докато този 

процент при учениците от неуязвимите групи е със значително по-малка стойност (11,1%). 

Липсата на решение за професионално развитие при толкова голям процент ученици от 

уязвими групи в 7-ми клас ни дава основание да предположим, че това би могло да бъде 

сериозна предпоставка за отпадането им от образователната система. 

 
  Таблица 1.Процентно разпределение на избраните професионални области при ученици от неуязвими и 

уязвими групи. 
  Ученици от 

неуязвими 
групи (N=144) 

Ученици от 
уязвими 

групи (N=195) 

Общо 
(N=339) 

Архитектура 4,9 % 3,6 % 4,1 % 
Финанси 7,6 % 4,1 % 5,6 % 
Национална сигурност и гражданска 
защита 

2,8 % 1,5 % 2,1 % 

Преработваща промишленост 1,4 % 0,5 % 0,9 % 
Право 2,1 % 0,5 % 1,2 % 
Услуги 9,7 % 10,3 % 10 % 
Наука и образование 3,5 % 0 % 1,5 % 
Култура и изкуство 2,8 % 2,1 % 2,4 % 
Журналистика 2,1 % 0,5 % 1,2 % 
Здравеопазване 9,0 % 10,3 % 9,7 % 
Информационни технологии и 
механика 

13,2 % 6,7 % 9,4 % 

Екология и природни ресурси 1,4 % 0,5 % 0,9 % 
Ветеринарно медицина 4,9 % 2,6 % 3,5 % 
Строителство 1,4 % 2,1 % 1,8 % 
Спортни дейности 16,7 % 7,2 % 11,2 % 
Занаяти 2,8 % 2,6 % 2,7 % 
Други 2,8 % 1 % 1,8 % 
Не съм избрал професия 11,1 % 44,1 % 30,1 % 

 
Подобни изводи се формулирани и от анализите на тревожните тенденции в образователния 

профил на населението през последните години, като в съвкупността на децата в 

задължителна училищна възраст от (от 7 до 15 години), непосещаващи училище от ромски 

произход са 23,2%, от турски произход – 11,9%, а при етническите българи – 5,6% 

(Борисова-Маринова и колектив, 2018). Сериозно нарастване на младите и необразовани 

лица, често свързани с ранно отпадане от училище и последваща липса на професионална 
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реализация, се наблюдава в някои региони на страната (напр. Разград, Търговище, 

Кърджали). Именно поради това в редица национални стратегически документа (напр. 

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите училище  – 2013-2020, 

Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015 

– 2020) са заложени приоритети за решение на този важен и сложен социален проблем. Една 

от основните цели в посочените документи е осигуряването на равен достъп до 

образование, равноправно социално включване, пълноценна личностна реализация, участие 

в развитието на местните общности и страната като подход за справяне с тези значими 

проблеми през последните години не само на национално, но и на европейско равнище 

(Стратегия „Европа 2020“). 

На следващо място, представените  на табл. 2 стойности от описателната статистика на 

изследваните личностни характеристики показват, че водещи и при двете изследвани групи 

ученици са его състоянията Обгрижващ Родител, Естествено Дете и Възрастен, следвано от 

его състоянието Адаптирано Дете, а най-слабо е изразено его състоянието Нормативен 

Родител. Получените резултати потвърждават издигната хипотеза за доминиране на его 

състоянията Обгрижващ Родител и Естествено Дете и при двете групи изследвани ученици, 

което бе установено и при предишни наши изследвания (Бекир, 2020). 
 

Таблица 2. Описателна статистика на его състоянията при ученици от неуязвими и уязвими групи. 

 
Променлива 

Ученици от неуязвими 
групи (N=144) 

Ученици от уязвими групи 
(N=195) 

Min. Max. M SD Min. Max. M SD 
Нормативен Родител 5.00 25.00 13,09 4,15 5.00 24.00 14,56 4,23 
Обгрижващ Родител 5.00 25.00 18,23 3,99 7.00 25.00 18,95 3,46 
Възрастен 5.00 24.00 16,63 3,95 9.00 25.00 18,70 3,29 
Адаптирано Дете 5.00 25.00 14,33 3,87 6.00 25.00 15,63 3,95 
Естествено Дете 7.00 25.00 18,63 3,35 9.00 25.00 18,82 3,28 

 
Следователно може да се обобщи, че изследваните ученици изразяват характеристики като 

импулсивност, любопитство, спонтанност и склонност към рисково поведение. Също така 

те имат тенденция към проява на привързаност, дружелюбност, адаптивност и отдаденост 

на другите. По-слабата изразеност на его състоянията Адаптирано Дете и Нормативен 

Родител ни дава основание да предположим, че в своите взаимоотношения изследваните 
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лица не са осъдителни и критични спрямо другите, не налагат собственото си мнение, 

проявяват склонност да не спазват правилата и да не се съобразяват с поставените граници. 

Накрая ще представим различията в его състоянията при избралите професионално 

развитие ученици от уязвими и неуязвими групи, проверени чрез t-тест за независими 

извадки на Стюдънт (Independent-samples t-test). Установи се значителната разлика в броя 

на учениците, които са направили избор на професионално развитие и учениците, при които 

липсва такъв, както и относително малък брой ученици от неуязвимите групи (16), които не 

са избрали бъдещата си професионална област. Поради това и с цел коректна интерпретация 

на получените резултати, ще представим статистически анализ на значимите различия в его 

състоянията само между ученици от неуязвими и уязвими групи, които са направили своя 

професионален избор. На табл. 3 са представени стойностите на t-теста, показващи наличие 

на значими различия само при его състоянието Възрастен.  
 

„Таблица 3. Различия в его състоянията между ученици от неуязвими и уязвими групи. 

Променлива 
Неуязвими 

(N=128) Уязвими (N=109) t p 
M SD M SD 

Нормативен Родител 13,21 4,06 13,83 4,17 -1,17 ,245 
Обгрижващ Родител 18,18 4,06 18,37 3,78 -,37 ,715 
Възрастен 16,56 3,84 18,29 3,42 -3,67 ,000 
Адаптирано Дете 14,26 3,82 14,74 3,77 -,98 ,327 
Естествено Дете 18,49 3,42 18,61 3,21 -,26 ,79 

 
Не се установиха значими различия в его състоянията Нормативен Родител, Обгрижващ 

Родител, Адаптирано Дете и Естествено Дете при двете групи ученици, с което се потвърди 

частично издигнатата хипотеза. Резултатите свидетелстват, че при изследваните ученици 

от уязвими групи са по-изразени характеристики като автономност, способност за анализ 

на факти и обстоятелства при взимане на решения, склонност към по-лесно приспособяване 

към средата и справяне със стресиращи ситуации. Подобни резултати са получени и от 

други автори, които установяват, че при юноши от уязвими групи личностната черта 

съзнателност и способността за бързо взимане на решения е по-изразена в сравнение с 

техните връстници от неуязвими групи (напр. Tate & McDaniel, 2008; Силгиджиян, 1998).  

Заключение  
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Учениците в ранна юношеска възраст имат възприятие и разбиране за света на работата, 

развиват своите интереси и ценности чрез взаимодействие с членовете на семейството, 

учители и връстници, което от своя страна оказва влияние върху техните решения за 

професионална реализация. Програмите за кариерно ориентиране и развитие традиционно 

се реализират в юношеска възраст и предимно в училищна среда. Опознаването на света на 

професиите върви паралелно с дейности за опознаване на себе си – на своите силни страни, 

полови и социални роли, предпочитания и потребности. Представените резултати от 

настоящето изследване представят определена специфика на желанията за бъдеща 

професионална реализация при учениците от неуязвими и уязвими групи.  Учениците от 

неуязвими групи в настоящето изследване се избрали професионално развитие в области 

като спорт, информационни технологии, здравеопазване и финанси, докато учениците от 

уязвимите групи се насочили своят избор към професионални области в сферата на 

услугите (хотелиерство, туризъм, фризьорство и др.), спорт и здравеопазване.  Резултати 

представят като водещи его състоянията Обгрижващ Родител, Естествено Дете и Възрастен, 

следователно и двете групи ученици демонстрират личностни характеристики като 

привързаност, дружелюбност, адаптивност, импулсивност, любопитство и спонтанност. 

Установеното различие в его състоянието Възрастен ни дава основание да предположим, че 

характеристики като организираност, самостоятелност, бързо взимане на решения са по-

изразени при учениците от уязвимите групи в сравнение с техните връстници от неуязвими 

групи. Можем да обобщим, че въпреки своя ограничен характер резултатите от настоящото 

изследване са съвместими с други изследвания на личностните характеристики и очаквания 

за професионална реализация при лица от уязвими групи  (напр. Таир, 2015; Tate & 

McDaniel, 2008; Силгиджиян, 1998). Получените резултати са приложими при 

индивидуална и групова работа с ученици за развитие на личностните им качества, 

повишаване на социалните им умения и подобряването на настоящите практики за 

професионално ориентиране в училищна среда.   

 

Този доклад е подкрепен от Министерство на образованието и науката на Република 

България чрез Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, одобрена с 

Решение на Министерски съвет № 577 от 17 август 2018 г. 
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ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ЕГО СЪСТОЯНИЯТА И ЛИЧНОСТНИТЕ ЧЕРТИ ОТ 
МОДЕЛА “ГОЛЕМИТЕ ПЕТ“  
Сезгин Мюмюн Бекир, доктор,  

Институт за изследване на населението и човека – БАН 
 

THE EGO STATES AND “BIG-FIVE” PERSONALITY TRAITS RELATIONSHIPS 
Sezgin Myumyun Bekir, PhD, 

 Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences 
 

Резюме. Целта на настоящият доклад е да се представят резултати от изследване за проследяване 
на взаимовръзките между функционалните его състояния и личностните черти  от петфакторния 
модел за личността. Извадката включва 91 изследвани лица на възраст от 23 до 64 години, от които 
61 жени и 30 мъже. Използвани се самооценъчен въпросник за функционалните его състояния и 
кратка версия на методиката за измерване на личностните черти от модела на „големите пет“ (The 
Mini-IPIP). Резултатите свидетелстват за наличие на значима силна положителна връзка между его 
състоянието Обгрижващ Родител и доброжелателност, както и значими умерени положителни 
връзки между его състоянието Естествено Дете,  екстраверсия и интелект; его състоянието 
Възрастен и съзнателност; его състоянието Адаптирано Дете и доброжелателност. Не се установиха 
значими връзки между его състоянието Нормативен Родител и изследваните личностни черти.  
 
Ключови думи: транзакционен анализ, личностни черти, его състояния 

Abstract. The aim of this report is to present the results of a study which explore functional ego states and 
the "Big Five" personality traits relationships. The sample includes 91 people from 23 to 64 years old, of 
which 61 are women and 30 are men. A self-assessment questionnaire on functional ego states and the 
methodology for short assessment of the Big Five personality traits (The Mini-IPIP) were used. The results 
testify to the presence of strong positive and significant correlation between the Nurturing Parent ego state 
and Agreeableness, as well as moderate positive significant correlations between the Natural Child ego 
state, Extraversion and Intellect; Adult ego state and Consciousness; Adapted Child ego state and 
Agreeableness. No significant relationships were found between the Critical Parent ego state and the studied 
personality traits. 
 
Key words: transactional analysis, personality traits, ego states 

Въведение и теоретични предпоставки 

В различни моменти от времето хората проявяват определен набор от мисли, чувства и 

поведение, които Ерик Берн ги описва с понятието его състояние (Berne, 1957). Авторът 

представя личността като състояща се три его състояния, формирани в ранна детска 

възраст: Родител, Възрастен и Дете. Его състоянието Родител съдържа в себе си 

интернализираните образи на родителските фигури и социалните норми, его състоянието 

Възрастен представя връзката с реалността и взаимодействието с обективната 

действителност, докато его състоянието Дете се свързва с емоциите, потребностите и 
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миналият опит на личността. Анализът на его състоянията е един от основните подходи за 

изследване на интрапсихичните процеси и разбиране на поведението на личността в 

теорията на транзакционния анализ.  С развитието на теоретичната парадигма през 70-те 

години на миналият век се разработват различни количествени и качествени инструменти 

за измерване на его състоянията, които варират от субективни оценки на поведенчески и 

езикови показатели (Dusay, 1972), през проективни тестове (Turner, 1988) до въпросници за 

измерване на фунционалните его състояния (например Loffredo еt al., 2004; Hay, 1996). В 

литературата най-често се описват пет функционални его състояния, които се приемат от 

повечето автори, а именно: Нормативен Родител, Обгрижващ Родител, Възрастен, 

Адаптирано Дете и Естествено Дете. Eго състоянието Нормативен Родител се наблюдава в 

поведението чрез прояви на критичност и изискване за спазване на общоприетите норми, 

ценности и правила.  Обгрижващият Родител се свързва с емпатия, насърчаване и 

подкрепящо   поведение. Възрастният включва рационалното мислене и връзката на 

личността с „тук и сега “. Eго състоянието Адаптирано Дете характеризира прояви на 

конформно и адаптивно към социалните изисквания поведение, докато Естественото Дете 

се свързва със спонтанността, импулсивността и стремеж към удовлетволствия (Hay, 1996; 

Berne, 1957). 

Може да се каже, че его състоянията са най-изследваният конструкт в транзакционния 

анализ, като някои проучвания проследяват връзките на функционалните его състояния с 

редица личностни характеристики -  личностните черти от петфакторния модел за 

личността, локус на контрол, догматизъм и решаване на проблеми (Ciucur, 2013; Loffredo, 

1998; Çam, 1995). Резултатите показват наличие на значима позитивна връзка между его 

състоянието Адаптирано Дете и външен локус на контрол, значими негативни връзки 

между его състоянието Възрастен, външен локус на контрол и догматизъм, както и значима 

негативна връзка между его състоянието Адаптирано Дете и догматизъм (Loffredo, 1998). 

Проучване на връзките между функционалните его състояния и личностните черти от 

модела „големите пет“ установява значима положителна корелация между его състоянието 

Адаптирано Дете и съзнателност, его състоянието Естественото Дете и екстраверсия, както 

и значима отрицателна връзка между его състоянието Нормативен Родител и 

доброжелателност (Ciucur, 2013). Резултатите свидетелстват също така за наличие на 
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значима отрицателна връзка между его състоянието Адаптирано Дете и емоционална 

стабилност, както и между его състоянието Естествено Дете и доброжелателност. 

Според някои автори в последните десетилетия почти всички съвременни проучвания на 

личностните характеристики са фокусирани върху петфакторния модел за личността 

(Фърнам, 2012:195).  Резултатите от изследвания в редица извадки и култури потвърждават 

структурата на модела за петте фактора на личността (Таир, 2020). Факторите, които 

моделът дефинира - невротизъм, екстраверсия, съзнателност, доброжелателност 

(насоченост към другите) и интелект (отвореност към опита/култура) са дименсии от по-

висок порядък, включват в себе си специфични черти и обясняват голяма част от общата 

вариация в личността (Таир, 2020; Costa & McRae, 2009; Тодоров, 1997). Екстраверсията 

измерва аспекти като интензивност на междуличностните взаимоотношения и социалната 

активност на личността. Невротизмът се отнася до негативната афективност и 

приспособимостта към емоционалната нестабилност. Факторът доброжелателност 

измерва качеството на отношенията с другите хора, докато дименсията съзнателност 

представя степента на организираност, индивидуалната мотивация и контрол над 

собствените импулси. Петият фактор интелект (отвореност към опита) измерва 

активното търсене на нови решения и изследователски интерес. Ключов период от 

развитието на личностните черти, подобно на развитието и на его състоянията, е детството 

и юношеството (виж. Soto et al., 2011). Личностните черти са относително стабилни във 

времето, като се установява, че стабилността нараства от детството до зрелостта (Roberts & 

DelVecchio, 2000).  

В научната литература могат да се установят огромно количество изследвания, търсещи 

връзки и влияния на личностните черти върху различни области от функционирането на 

личността. Изучаването на индивидуалните различия и прогнозирането на различните 

аспекти на човешкото поведение, мислене и емоции отдавна е във фокуса на 

изследователите в областта на психологията (напр. Таир, 2020; Чаморо-Премузик, 2015; 

Фърнам, 2012). Въз основа на направеният теоретичен обзор може да се предположи, че са 

налице връзки между его състоянията и  чертите от петфакторния модел за личността. 

Установяването на взаимовръзки между посочените конструкти би допълнило знанията в 

областта на психологията на личността, като получените резултати могат да бъдат основа 
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за допълнителни проучвания, свързани с по-добро разбиране и прогнозиране на различни 

аспекти от поведението на личността. 

 

Цел, задачи и хипотези на изследването 

Целта на настоящото изследване е да се проучи наличието на взаимовръзки между его 

състоянията и личностните черти от петфакторния модел за личността. 

За постигане на целта са поставени следните изследователски задачи:  

1. Проучване на изразеността на его състоянията и личностните черти при изследваните 

лица. 

2.Проследяване на взаимовръзките между изследваните личностни характеристики. 

Хипотеза 

Допускаме наличие на взаимовръзки между его състоянията и личностните черти, като 

очакваме значима корелация между Нормативен Родител и съзнателност; Обгрижващ 

Родител, доброжелателност и екстраверсия; Възрастен, съзнателност и интелект; 

Естествено Дете и екстраверсия, както и между Адаптирано Дете, невротизъм и 

доброжелателност.   

Методология  

Изследвани лица. Проучването е проведено през 2021 г., включва 91 изследвани лица на 

възраст от 23 до 64 години. Накратко, извадката е небалансирана по пол и образование, като 

преобладават жените (67 %) и лицата с висше образование (96,7%).  

Инструментариум на изследването 

В изследването е използван самооценъчен въпросник за измерване на функционалните его 

състояния, адаптиран за български условия от Бекир и Таир (за подр. виж Bekir & Tair, 

2019). Въпросникът съдържа 25 айтема, които се оценяват с помощта на 5-степенна 

Ликертова скала от „1 – Изобщо  не съм съгласен“ до „5 – Напълно съм съгласен“. 

Проверката за надеждността на въпросника чрез алфа на Кронбах представя, че 

коефициентът за надеждност е 0,82 и свидетелства за много добра вътрешна съгласуваност 

на айтемите.  

За измерване на личностни черти от модела на „големите пет“ е използван кратък вариант 

на личностен въпросник (The Mini-IPIP, Donnellan et al., 2006), адаптиран за български 
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условия (за подр. виж Karabeliova et al., 2016). Въпросникът се състои от 20 твърдения, 

които се оценяват с 5-степенна Ликертова скала от „1 – Изобщо  не се отнася до мен“ до „5 

– Напълно се отнася до мен“.  Проверката за надеждността на въпросника чрез алфа на 

Кронбах представя, че коефициентът за надеждност е 0,74 и също свидетелства за много 

добра вътрешна съгласуваност на айтемите.  

Резултати 

На таблица 1 са представени стойностите от описателната статистика на изследваните 

личностни характеристики. Резултатите свидетелстват, че водещи при изследваните лица 

са его състоянията Обгрижващ Родител и Възрастен, следвани от его състоянията 

Естествено Дете и Адаптирано Дете, а най-слабо е изразено его състоянието Нормативен 

Родител.  

 
Таблица 1. Описателна статистика за его състоянията и личностните черти (N=91)  

Променлива Min Max Mean SD 
Нормативен Родител 6,00 23,00 15,48 3,55 
Обгрижващ Родител 14,00 25,00 20,23 2,62 
Възрастен 12,00 25,00 19,40 2,61 
Адаптирано Дете 11,00 23,00 17,04 2,94 
Естествено Дете 12,00 24,00 18,21 2,87 
Екстраверсия 4,00 20,00 12,68 3,09 
Доброжелателност 10,00 20,00 16,77 2,44 
Съзнателност 4,00 20,00 15,02 3,34 
Невротизъм 4,00 19,00 13,18 3,24 
Интелект 9,00 20,00 14,53 2,44 

 
Доброжелателността е водеща личностна черта, следвана от съзнателност и интелект, като 

най-слабо при изследваните лица в настоящето изследване са изразени чертите невротизъм 

и екстраверсия. 

Според получените резултати може да се обобщи, че изследваните лица изразяват 

характеристики като емпатия, дружелюбност, аналитичност и отдаденост на другите. Също 

така те са склонни да проявяват креативност, любопитство и спонтанност в своите 

взаимоотношения. Установеното доминиране на чертата доброжелателност свидетелства за 

формирано позитивно отношение към другите, активност във взаимоотношенията, 

грижовност, съчувствие и кооперативност.  

Следвайки поставените цел и задачи на таблица 2 са представени резултатите от 

проведеният корелационен анализ за връзките между изследваните променливи. Установи 
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се наличие на значима силна позитивна връзка между его състоянието Обгрижващ Родител 

и чертата доброжелателност. Констатира се наличие на умерени позитивни връзки между 

его състоянието Естествено Дете, екстраверсия и интелект, его състоянието Възрастен и 

съзнателност, его състоянието Адаптирано Дете и доброжелателност, его състоянието 

Обгрижващ Родител и интелект.  
Таблица 2. Връзки между его състоянията и личностните черти (N=91) 

 Е Д С Н И 
Нормативен Родител -.019 .034 .087 .031 .123 
Обгрижващ Родител .290** .721*** .220* -.029 .315** 
Възрастен .035 .276** .448*** .213* .269** 
Адаптирано дете -.067 .320** .153 -.129 .152 
Естествено дете .493*** .256** .062 .117 .367*** 

*** p ≤ .001, ** p ≤ .01, * p ≤ .05; посочените стойности са за корелационен коефициент на Пиърсън r; Е – ексраверсия; 
Д – доброжелателност; С – съзнателност; Н – невротизъм, И – интелект. 
 
Установи се наличие на слаби позитивни връзки между его състоянието Обгрижващ 

Родител, екстраверсия и съзнателност, его състоянието Възрастен, доброжелателност, 

интелект и невротизъм, его състоянието Естествено  Дете и доброжелателност. Не се 

установиха значими връзки между его състоянието Нормативен родител и изследваните 

личностни черти. 

Въпреки ограничението на извадката, получените резултати потвърждават частично 

издигнатата хипотеза и свидетелстват за наличие на значими връзки между его състоянията 

и чертите от петфакторния модел за личността.  Важно е да се отбележи, че поради малкия 

брой изследвани лица резултатите трябва да се интерпретират много внимателно. Най-общо 

може да обобщи, че лица с водещо его състояние Обгрижващ родител е възможно да 

проявяват характеристики като доверие, грижовност, алтруизъм, търпимост към чуждите 

грешки и търсене на нови решения. На следващо място лица с водещо его състояние 

Естествено Дете проявяват склонност към търсене на интензивни усещания, общителност, 

енергичност, естетичност и преживяване на позитивни емоции. Лица с водещо его 

състояние Възрастен е възможно да проявяват характеристики като целенасоченост, силна 

мотивация, логичност, организираност, аналитичност и намиране на иновативни решения. 

Накрая, при лица с доминиращо его състояние Адаптирано дете може да се наблюдава 

стремеж към приемане на позицията на другите, съпричастност, склонност към подчинение 

и потискане на собствените потребности. Липсата на значими връзки между его 
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състоянието Нормативен Родител и изследваните личностни черти може да се дължи на 

малкият обем на извадката или на характеристиките на изследваните лица. Получените от 

нас резултати не потвърждават резултатите от изследвания на други автори (напр. Ciucur, 

2013), което може да се дължи на ограниченията на изследването,  характеристиките на 

извадката, както и на различния инструментариум, използван при събирането на данните. 

Заключение  

Получените резултати в настоящето изследване по отношение на установените 

взаимовръзки между функционалните его състояния и чертите от петфакторния модел за 

личността следва да се интерпретират внимателно. Въпреки ограниченията на 

изследването, може да се обобщи, че са налице корелации между его състоянията и 

личностните черти. Установи се, че его състоянието Обгрижващ Родител има връзка с 

личностните черти доброжелателност, интелект, екстраверсия и съзнателност, его 

състоянието Възрастен с личностните черти съзнателност, интелект, доброжелателност и 

невротизъм, его състоянието Естествено Дете с личностните черти екстраверсия, интелект 

и доброжелателност, докато его състоянието Адаптирано Дете има връзка само с 

личностната чертата доброжелателност. Представените резултати могат да бъдат полезни в 

случаи, когато не е възможно да се попълнят личностни въпросници, но чрез оценка на 

наблюдаемите функционални его състояния в поведението да се направи предположение за 

наличие на определени личностни характеристики. Резултатите от изследването биха могли 

да се приложат при провеждане на интервюта за наемане на работа, формиране на екипи 

или подобряване на комуникационните умения на членовете на екипи. Направените 

констатации биха могли да бъдат полезни в клиничната работа, в психологическото 

консултиране и психотерапията. За да се избегнат ограниченията на настоящето изследване 

е необходимо да се проведат бъдещи проучвания с по-голяма и балансирана по отношение 

на демографски показатели извадка. 
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Summary: The focus of this study is set on the specific knowledge and competencies that a person needs to 
have so he can deal with the challenges of our time and the daily stress. The attention is focused on the role 
of emotional support as a resource for overcoming obstacles. 

Keywords: stress, emotion, support, coping 

 

Резюме: Фокусът на настоящата разработка е поставен върху съвкупността от специфични знания 
и компетенции, които една личност е необходимо да притежава за справяне с предизвикателствата 
на нашето време и ежедневния стрес. Вниманието е насочено към ролята на емоционалната 
подкрепа като ресурс за преодоляване на препятствията и постигането на душевен комфорт.  

Ключови думи: стрес, емоция, подкрепа, справяне 
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Въведение 

        Напрежение, динамика, поток от задължения са само част от ежедневието на всеки 
деен човек в нашето съвремие. Липсата на време за почивка, за общуване и споделяне с 
другите са ключов фактор за промяна във възприятията и поведението ни, както в личен 
така и в професионален план.  

       Взаимоотношенията и начинът на общуване между хората са сложен психологически 
феномен, който силно влияе на голяма част от постъпките ни или въздържането от такива, 
определят настроението, дори усещането за щастие или нещастие. Фокусът на настоящата 
разработка е поставен върху съвкупността от специфични знания и компетенции, които 
една личност е необходимо да притежава за справяне с  предизвикателствата на нашето 
време и ежедневния стрес. Разглежда се ролята на емоционалната подкрепа за преодоляване 
на препятствията и постигане на душевен комфорт и равновесие.  

1. Междуличностни взаимоотношения 

        Върху чувството ни за сигурност и защитеност силно влияние оказват 
междуличностните взаимоотношения - една несъмнено същностна, базисна потребност на 
човека. За да поддържа своето вътрешно равновесие и душевен комфорт, задоволяващо го 
равнище на самоуважение, висока (или нормална ) трудова мотивация, всеки човек има 
нужда да бъде уважаван, да получава одобрение и признание, да бъде приеман в някаква 
човешка общност, в някаква група. В тези взаимоотношения се разграничават редица 
аспекти ( или компоненти): 

- Взаимното познание ( социална перцепция или възприятието на човек от човека) 
- Взаимната оценка – тя не е само трезв, обективен познавателен акт, в оценките, 

които си приписват хората един на друг, има много голяма доза емоционална 
пристрастност (например, ние харесваме тези, на които сме направили добро или 
услуга, тези, с които сме се срещали вече неведнъж) 

- Взаимно привличане ( или отблъскване) – един човек те привлича като магнит, 
искаш по-често да си близо до него, друг те отблъсква и гледаш да си нямаш работа 
с него, без да можеш ясно да обясниш  дори сам на себе си защо. 

В професионалния живот знаем, че много ръководители, притежаващи природна 
психологическа дарба, чудесно се ориентират в сложните взаимоотношения между 
своите подчинени. Уви, друг е въпросът в каква посока прилагат своята природна 
дарба-  за да сплотяват и мобилизират екипа си или да интригантстват и настройват 
членовете на групата един срещу друг. (Василев, В., 2000, с. 143,145)  

     В психологията като наука съществуват сериозни теории, обясняващи и 
подпомагащи управлението на сложните човешки взаимоотношения както в личен така 
и в професионален план. През последните години, свързани с динамичните темпове на 
развитие на обществото, пандемичната обстановка и остри конфликтни ситуации от 
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различен характер, честотата на емоционалното стресово състояние все повече нарастна 
и обхваща всички възрастови групи. 

       Понятието стрес се свързва с наличие на силно напрежение, неприятни преживявания 
и дискомфорт. В своите трудове създателят на теорията за стреса Ханс Селие свързва стреса 
и дистреса с мотивацията, целта и смисъла на живота, с любовта и подкрепата към ближния. 
Един от източниците на стрес е средата (ситуационен стрес), резултат от всички аспекти на 
живота ни. Друг източник са личните характеристики на индивида (диспозиционен стрес). 
Стресиращите събития в личен план преливат в трудовите ситуации и обратното, ето защо 
когато се анализира влиянието им върху личността и стратегиите за справяне е необходимо 
да се разглеждат от всички аспекти, а не да се фокусираме тясно само върху един фактор. 
(Ригио,Р., 2006, с.263) От значение е подбирането на среда, основаваща се на 
предпочитанията, взаимното доверие и комфорта на личността. Умението за това включва 
сетивно - емоционални преживявания, съзнателни и автоматизирани действия, интегрирани 
от обща цел. В определен момент съзнателните действия водят до вземане на решение и 
превръщането му в дейност. 

 

2. Влияние на емоционалните стресови фактори по време на пандемията Covid-19 

       През изминалите две години, един от типичните източници на психичен стрес е 
неизвестността от случващото се  по времето на пандемията Covid-19. Проблемът в тази 
ситуация е, че за да се справи с външната заплаха, човек трябва да потисне индивидуалното 
си его и да приеме, че оцеляването е функция на груповите усилия, т.е., за да премине през 
предизвикателството индивидуалното трябва да се съобрази с колективни правила и 
действия и да засили солидарността, вместо да я намали, както се случва с пандемичната 
заплаха. Това изправя индивидуалния капацитет на човека, начина по който функционират 
групите и лидерското поведение пред огромни предизвикателства. (Иванов, И., 2020, с.184) 

      Особен интерес представлява ролята на емоционалния стрес за социалната адаптация на 
личността и агресивността на поведението. За това допринасят фактори като глад, социална 
изолация, безработицата и несигурността.  

      По този начин стресът може да се разглежда като възможност да се провери 
устойчивостта на организма в отговор на действието на отрицателните фактори, като 
своеобразна защита на човека от неблагоприятните въздействия. Необходимо е да се има 
предвид, че един и същи стресор може да предизвика различна реакция у хората, тъй както 
е известно, ние преживяваме житейските катаклизми и събития не заради тях самите като 
факт, а от това как гледаме на тях. Всеки човек реагира по различен начин, който зависи от 
от неговата ценностна система, психологическите му резерви и индивидуална 
психоустойчивост, така и от силата на адаптационния синдром. ( Митова,Р., 2004, с.16)    
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      Когато човек се намира в добре позната среда или ситуация, когато разполага с 
достатъчно информация за предстоящите събития, той може да реагира спокойно и без 
напрежение. Недостигът на информация, изненадващи и неочаквани решения, водят в 
повечето случаи до отрицателни емоции, които лесно прерастват в безпокойство и тревога. 
До определен предел напрежението предизвиква обща активвизация на организма и 
психиката. Но ако неизвестността, изненадите, неочакваните значими събития и 
непредсказуеми конфликтни реакции продължават да действат във времето, човек изчерпва 
защитните си сили и настъпва изтощение, което се преживява като нервна преумора, 
хронична невроза, физически неразположения.  ( Василев, В., 2000, с.258) Тревожността, 
която нерядко се преживява като заплаха, е резултат от нарушения баланс между средата и 
ресурсите на индивида за удовлетворяване на потребностите. За да се противостои на тези 
преживявания е нужно да се разбере, че зад индивидуалното възприемане на стресови 
източници стоят два важни фактора: 

1. Страх, пораждащ тревога и безпокойство, изпълващ целия живот 
2. Егоцентризъм, изразяващ се в недостатъчното чувство на любов или безпокойство 

само за себе си водещо до жажда за власт и егоизъм 

 Дълго време дисбалансът между двете се проявяваше постепенно, без да „бърза“, което по 
време на пандемичната обстановка, позволи да се „усвои“ с различна степен на успех. С 
течение на времето темпът на развитие и породените кризи се увеличават в резултат на 
което дисбалансите рязко се обострят. Предизвиканите от това процеси водят до 
мобилизация и бързо променят поведението в посока преодоляване на опасността чрез 
справяне или бягство. Влиянието на социалната мрежа върху стреса се осъществява по 
няколко начина:  

- ефект на емоционалното облекчение (буферизация), при който самото присъствие на 
другите намалява отрицателните преживявания страх, отчаяние и др. 

- когнитивен ефект на копинга, при който знанието, че не си сам, че разчиташ на 
информация от другите, че можеш да се посъветваш с тях и да споделиш проблемите 
си, подкрепя справянето със стреса (Иванов,П., 2006, с.190) 

От тук следва, че емоциите и настроенията на личността са пряко свързани с 
преживяванията на обществото като цяло и се влияят от механизмите на подражание и 
заразяване. Следователно за успешното справяне със стресовите фактори ключова роля 
има емоционалната подкрепа. 

3. Емоционалната подкрепа като ресурс по време на пандемия 

      От изложеното до тук е ясно, че справянето със стреса в нашата съвременност е 
сложен и динамичен процес на полагане на усилия от хората и в рамките на този процес 
се включват стратегии за разрешаване на проблемите и стратегии за овладяване на 
емоциите, както и комбинации от тях. В тази връзка натрупаният опит по време на 
пандемията, предостави възможността да се намират начини за т.нар. смесено справяне, 
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насочено едновременно към проблема и емоциите. А тази стратегия се свързва с 
търсенето на социална подкрепа, включвайки емоционалната подкрепа като централна 
спрямо останалите, изразяваща се в загриженост и съпреживяване. Именно тя осигурява 
психичното благополучие и физическо здраве на хората. По своята индивидуалност 
хората са твърде различни, едни са предразположени във физиологичен и психологичен 
план към стресови реакции, други са по-устойчиви на стрес. Но със сигурност човек е 
по-устойчив и спокоен, когато е във взаимодействие с другите.  В научната литература 
стресовите фактори и причините, които ги пораждат се разглеждат доста подробно, ето 
защо в настоящия анализ се обръща внимание на ролята на социалната подкрепа като 
необходим ресурс за справяне. Според В. Стоянов, това е т. нар. смесено справяне със 
стреса, насочено едновременно към проблема и емоцията. Тази стратегия се свързва с 
търсене на социална подкрепа. Това е ресурс, идващ от другите. ( Стоянов, В., 2011, 
с.35) Близките и подкрепящи взаимоотношения правят възможно удовлетворяването на 
потребността от принадлежност. Съществуват свидетелства, че чувството за 
принадлежност има разнообразни и силни ефекти върху емоционалните и когнитивни 
процеси, поведенческите реакции, здравето и психологичното благополучие. Реални 
или потенциални заплахи на чувството за принадлежност водят до негативни 
емоционални състояния. (Митева, Д., 2012, с.121) В резултат на това, много от хората 
по време на Covid-19 имаха засилена тревожност, усещане за самота и несигурност.  

   Как тогава човекът може да понесе тази несигурност, която е присъща на човешкото 
съществуване? Един от пътищата е да пусне корени в групата по такъв начин, че чувството 
му за идентичност да се гарантира от членството в групата независимо дали става дума за 
семейството, клана, нацията, класата. Докато процесът на индивидуализиране не е 
достигнал до стадия, където индивидът се разделя с тези първични връзки, той все още е 
„ние“ и докато групата функционира, той е сигурен за своята собствена идентичност, като 
членува в нея. Съвременният човек в своята същност е самотен, той е оставен на самия себе 
си, като се очаква, че за всичко може да разчита на себе си. Той може да постигне чувство 
за идентичност само като развие уникалната и конкретна същност, която е той до онзи миг, 
когато може истински да каже: „Аз съм аз“.  Постигането на това, е възможно само ако 
развие своите активни сили до такава степен, че може да се отнася към света, без да потъва 
в него, ако е способен да постигне продуктивна ориентация. (Фром,Е., 2004,с.207-208) 

   Неизбежността от стрес в съвременния живот изисква изясняване на механизмите на 
развитие на различните емоционални състояния. Това дава възможност за насочена 
профилактика, овладяване и лечение на стреса и последиците от него. В индивидуален план 
човек е длъжен да познава себе си и да прави реална оценка на условията в околната среда, 
като адаптира съответно поведението си, преценява възможностите си, ограничава ненужни 
амбиции, регулира изискванията на околните и избягва неадекватни ситуации. 
Подпраговият стрес е стимул за личностно развитие и предизвикателство към творческия 
потенциал, но надпраговият се превръща в пречка за развитието или травма, която 
разстройва адаптацията.  
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Една от кризите в нашия живот е кризата на късната възраст, която може да бъде наречена 
и пенсионна криза, тъй като маркерът, който акцентира официалното навлизане в периода 
на къзната възраст е пенсионирането. По време на тази криза човек съзнателно или 
несъзнателно избира своята стратегия на стареенето. Една от възможните и важни 
стратегии включва възможността за по-нататъшното прогресивно развитие на човешката 
личност. Тя се осъществява тогава, когато човек не само съхранява старите, но също така 
формира и нови социални отношения, даващи му възможност да се чувства в полза на 
обществото. При избора на тази стратегия човек съхранява своята структура на смисъла на 
живота и жизнените ценности. (Христова, В., 2015, с.88-89) 

     На колективно ниво, антистресорен фактор имат добрият социално-психичен климат, 
широки контакти с приятели, добра семейна среда. В трудовата дейност акцентът е върху 
организационният климат, включващ акуратен стил и метод на работа, отговорна 
администрация, правилна професионална оценка на дейността на индивида. Не трябва да 
се пренебрегват условията на работа - шум, осветеност, срокове за изпълнение на 
поставените задачи. Според Голман, работна група, която разполага с разнообразни силни 
страни и перспективи, съумее да действа в хармония, е твърде вероятно да бъдат постигнати 
по-добри, по-съзидателни и по-ефективни решения от резултатите на работещи в изолация 
хора.  

     Мениджърите, развивайки своите професионални способности следва да усвояват 
различни инструменти, които да прилагат в управленската си практика, както и да прилагат 
техники за управление на емоционалната интелигентност. За такъв инструмент се приема 
коучинга. ( Николаева, В., 2020, с.137) 

     За да успее да се удържи организацията като добре функциониращ механизъм и 
едновременно с това да приеме курс към промяна, бюрократът трябва да бъде заменен от 
лидер на промяната, т.е. трансформационен лидер. Този тип лидер трябва да има нагласата 
да използва ресурса на външната промяна като възможност за структурна трансформация, 
за да остане организацията конкурентна на територията на турбулентните промени. 
Добрият лидер води с нагласа за промяна, без да има докрай ясна идея или предписание за 
това как го прави. (Иванов,И., 2020, с.156)  Като пример за социална подкрепа по направени 
проучвания сред студенти от специалност „Психология“ към Варненски Свободен 
Университет „Черноризец Храбър“ участващи в Европейски корпус за солидарност, целта 
на извършваната дейност е интеграция на хора социално слаби в по-малко населени места, 
подпомагане на общността и засилено общуване в неформална среда. Това се базира на 
менторство, социални умения, комуникации и младежки ентусиазъм. Младежкият 
работник е човек грижещ се за своите връстници, като целта е да насочи младите хора да 
правят това, което им харесва и им е интересно напред във времето. Общувайки с такива 
младежи, човек остава с надеждата, че в това време на динамичност и хаос се развиват 
емпатийни, креативни, ентусиазирани и мотивирани млади хора. 
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      В професионалната сфера, аргументирано може да се предположи,че се отчита 
изпреварващ растеж на изискуемите качества спрямо осъзнатите потребности за 
формирането и развитието на такива. Именно от това се обуславя и изследователския 
интерес: да се систематизират и критично да се анализират теоретични постулати относно 
набора на качества, които мениджърът трябва да притежава, за да бъде успешен в своята 
дейност, като се синтезират актуални изисквания към набора от качества, знания и умения, 
присъщи на съвременните ръководители. ( Николаева,В., 2018, с.201) Ориентацията към 
иновации в съвременните организации влияе положително за повишаване на мотивацията 
и търсенето на социална подкрепа. Справянето със стреса при ориентираната към цели 
организационна култура е подчинено на оптимистични очаквания за успех в преодоляване 
на последиците от него, изразяващ се в добър баланс между времето прекарано в 
организацията на работното място и времето извън нея в семейството сред близки и 
приятели. 

     В заключение, противодействието на стреса чрез социалната подкрепа е може би най-
добрият поведенчески отговор в стресовите ситуации. Грижата и вниманието към другите 
носи оптимизъм, радост и удовлетвореност от живота. Тези умения позволяват появата на 
един нов жизнен модел на новите хора, склонни да разгърнат собствените си възможности, 
независимо от обстоятелствата в които се намират. 
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КРИЗАТА НА СРЕДНАТА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ  
Доц. д-р Ваня Христова,  

ВСУ „Черноризец Храбър” 

 
Резюме: Развитието се колебае между периоди на стабилност и неравновесие. През 

стабилните фази на развитието се наблюдава възникване на качествено нови свойства, появата на 
които не може да се предвиди от съдържанието или структурата на предходния етап, т.е. развитието 
води до появата на новост. Преходните периоди са свързани с появата на „кризи на развитието“ от 
преодоляването на които зависи цялостното развитие на личността. 

Ключови думи: развитие, стабилни и преходни периоди на развитието, кризи и задачи на 
развитието. 

Summary: The development oscillates between periods of stability and imbalance. In the stable 
phases of the development without occurrence of new quality characteristics, the occurrence of which 
cannot provide the content or structure of the previous stage, i.e. development leads to the emergence of 
novelty. Transitional periods are associated with the emergence of "development crisis" of the solution of 
which depends on the overall development of the personality. 

Keywords: development, stable and transitional periods of development, crises of development. 
 

Ретроспективният анализ в областта на психологията на развитието показва, че то се 

колебае между периоди на стабилност и неравновесие, нестабилност или наричани още 

преходни периоди. 

През стабилните фази на развитието се наблюдава възникване на качествено нови 

свойства, появата на които не може да се предвиди от съдържанието или структурата на 

предходния етап, т.е. развитието води до появата на новост. Именно това е провокирало 

редица теоретици да предложат стадиални теории за човешкото развитие, в които всеки 

етап от развитието отразява качествената промяна в цялостното психично развитие. Поради 

това развитието през целия жизнен път не е дълго плато на устойчиво цялостно развитие, а 

серия от редуващи се фази на стабилност и преход.41,42,43,44 

 

Понастоящем в психологията не съществува единна периодизация на развитието на 

човека през неговия жизнен път. Целта на всяка една от тях е да обозначи акцентите в 

линията на развитието, като критериите, въз основа на които те се осъществяват, 

                                                           
41 Регуш, Л. (2006) Проблемы психического развития и их предупреждение (от рождения до пожилого возраста). СПб.: 
Речь. 
42 Erikson, E. (1968) Identity: Youth and Crisis. New York, Norton. 
43 Эльконин, Д. Психическое развитие в детских возрастах. Издание 3-е, Москва-Воронеж, 2001 
44 Выготский, Л. С. (2005) Психология развития человека. Эксмо. 
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съдържанието, броят и продължителността на установените възрастови периоди, са много 

разнообразни. Според повечето изследователи хронологичното представяне на човешкото 

развитие включва следните периоди: пренатален период, кърмачески период (от раждането 

до 12–18 месеца), ранно детство (от 12–18 месеца до 3 години), предучилищна възраст (от 

3 до 6 години), начална училищна възраст (от 6–7 до 10–11 години), средна училищна 

възраст (от 10–11 до 14–15 години), юношество (от 14–15 до около 18–20 години), ранна 

зряла възраст (от 20 до 40 години), средна зряла възраст (от 40 до 65 години) и късна зряла 

възраст (над 65 години).45,46,47 

Средната училищна възраст обхваща периода от 10–11 г. до 14–15 години. 

Подрастващите гледат на себе си не като на деца, а по-скоро като на възрастни, които 

изискват от околните да зачитат тяхната независимост и значимост.  

Чувството за възрастност е „психическият симптом”, който поставя началото на 

пубертета. Според Д. Елконин това е основно новообразувание на съзнанието, посредством 

което подрастващите сравняват себе си с другите (възрастни или връстници), като по този 

начин усвояват модели чрез които осъществяват своите социални отношения и 

преструктурират дейността си.48   

Периодът на средната училищна възраст обикновено се описва като преломен, 

преходен и критичен, а често и като период на полово съзряване.  

Както всеки възрастов период, така и периода на пубертета се характеризира със 

специфични особености на протичане, които са свързани с реализирането на определени 

възрастови задачи, промени в емоционалната сфера, самосъзнанието, общуването, 

психосоциалното развитие и разгръщането на възрастовата криза типична за този период 

на развитието. 

През пубертета, част от задачите на развитието са свързани с постигането на чувството 

на отделеност от родителите, индивидуацията и самоопределянето или развитието на 

устойчиво усещане за собствения Аз. Друга част от задачите са свързани с определянето и 

участието в референтната група и идентификацията с членовете в нея, защото за 

                                                           
45 Shaffer, D. & Kipp, K. (2010) Developmental psychology: Childhood and adolescence, Wadsworth, Cengage Learning. 
46 Sigelman, C. & Rider, El. (2009) Life-Span Human Development. Sixth Edition. Wadsworth, Cengage Learning. 
47 Miller, P. (2011) Theories of Developmental psychology. Fifth edition. Worth Publishers. 
48 Элъконин, Д. (1989) Избранные психологические труды. М. 
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подрастващите общуването и членовете в неформалните групи повлиява тяхното 

самочувствие и самоуважение. Развитието на половата идентификация е заложена още в 

детството, но в този възрастов период тя е една от важните задачи на развитието, защото за 

част от подрастващите откриването на собствената сексуалност и интерес към 

противоположния пол е нещо съвсем естествено, но за друга тя може да е смущаваща и 

плашеща. 49  

Развитието на ценностната система е възрастова задача, чиято реализация също 

трябва да бъде осъществена през този период.  До този момент децата са усвоили 

ценностната система на своите родители, след което настъпва разцепление и подрастващите 

са готови да ревизират всички по-рано усвоени обичаи,  ценности и норми, но това не 

означава, че всички те ще бъдат променени, а само подложени на съмнение. 50 

Съществуват различни подхода при описанието на проблемите съпътстващи този 

възрастов период. Съгласно психоаналитичния подход, в периода на половото съзряване се 

пробуждат силите на инстинктивната природа, които нарушават вече установеното 

вътрешно психическо равновесие. Това води до разрушаване на емоционалните връзки с 

родителите, тъй като търсенето на съответния обект на любовта излиза извън пределите на 

семейството. 51 

За социално-психологическия подход основни понятия в този период от развитието се 

явяват социализацията и социалните роли. През своя живот човек има много възможности 

както за избор, така и за усвояването на нови социални роли. Отслабването на влиянието на 

предишните авторитети и откриващите се възможности за експериментиране в областта на 

социално-ролевото поведение през периода на пубертета често водят до появата на 

съмнение и нерешителност у подрастващите. По този начин социално-психологическият 

подход, обяснява особеностите на младежкото развитие чрез процеса на промяна на 

социалните роли. Трябва да се има предвид и факта, че пътят на социализацията и 

усвояването на новите социални роли често е свързан с несигурност, непоследователност, 

конфликти и редица други трудности при техния избор и реализация. Ако ролите на 

                                                           
49 Кэррел, С. (2002)  Групповая психотерапия подростков. Питер 
50 Пак там 
51 Малкина-Пых, И. (2005)  Справочник практического психолога. Эксмо. 
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подрастващите се определят от възрастните, то по пътя на зрелостта и с прехода към 

юношеството възниква необходимостта от самостоятелен избор и интерпретация на 

ролевото поведение, като в този случай  може да възникне неяснота и ролеви конфликт.52 

Лев Виготски53 разделя развитието през средната училищна възраст на две фази -  

негативна и позитивна, свързани с промените в сферата на интересите. По време на 

негативната фаза, отмира предходната система от интереси и се появяват първите сексуални 

желания. Вследствие на това, се наблюдават и негативни поведенчески особености, 

свързани с намаляване на работоспособността, влошаване на академичните постижения, 

грубост и повишена раздразнителност, както и недоволство от себе си. Позитивната фаза 

на периода се характеризира с появата на нови интереси в различни области от живота, 

включително и интерес към личните психологически преживявания, както и към тези на 

другите хора.  

Лев Виготски определя и няколко групи от интереси, които доминират при 

подрастващите: 54 

 „егоцентрична доминанта” – тук преобладава интереса към собствената 

личност; 

 „далечна доминанта” – тук се отдава по-голяма субективна значимост на 

далечните събития, отколкото на настоящите такива; 

 „доминанта на усилията” – тук се придава по-голяма значимост на съпротивата, 

на преодоляване на определени събития посредством волята, но проявлението 

им може да е в негативните форми на безсмислено упорство, хулиганство и т.н.; 

 „романтична доминанта” – желание за изследване на неизвестното, рискованото 

и интересното според подрастващите. 

Зараждащата се криза на подрастващата възраст води до рязка промяна в цялата система 

от преживявания, в нейната структура и съдържание. Л. Виготски определя 13-годишната 

възраст като преломна точка на кризата, но отбелязва че около 14–15-годишна възраст, 

когато се формират и проявяват новите психически новобразувания, тази възраст 

                                                           
52 Пак там 
53 Шаповаленко, И. (2005) Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). Москва, Гардарики. 
54 Шаповаленко, И. (2005) Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). Москва, Гардарики. 
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субективно се възприема и от учители, и от родители като най-труден период от развитието 

на детето. 55 

Съществуват два основни пътя на протичане на тази криза: 56 

 Криза на независимостта, която се изразява в упорство, негативизъм, своеволие, 

обезценяване на възрастните, негативно отношение към по-ранни техни изисквания, 

протест-бунт, ревност по отношение на притежавваното. Това е скок напред отвъд старите 

норми и правила „Вече не съм дете!” 

 Криза на зависимостта, чиито проявления са прекалено покорство, зависимост към 

по-възрастните или силните, регрес към стари интереси, вкусове или форми на поведение. 

Това е стъпка назад към позиция и система от отношения, които гарантират емоционалното 

благополучие, чувството на увереност и защитеност – „Аз съм дете и искам да остана 

такова!” 

Към индивидуалните прояви на тази възрастова криза, могат да бъдат отнесени и 

следните симптоми: 

 Негативизъм, който се изразява в негативно отношение към обкръжението като цяло, 

в това число и към предметите, които до скоро са били важни за подрастващите. Понякога 

проявите на негативизъм могат да бъдат изразени по-меко, но често те могат да бъдат и 

разрушителни. Субективните преживявания, които съпътстват този симптом са – депресия, 

меланхолия и др.  

 Интелектуализацията, като средство за психологическа защита, което се състой в 

„потапянето” в абстрактни и философски въпроси, които често отразяват личното и дълбоко 

стаено чувство на безпокойство на подрастващите. Интелектуализацията носи със себе си 

положителни елементи – подрастващите се научават да мислят абстрактно, както и да 

формулират и тестват хипотези и др. 

 Склонност към анализиране, включително и безмилостния анализ на другите 

(родители, учители и т.н.), но и самоанализ в съчетание с крайна егоцентричност.  

 Депресията при подрастващите, която условно може да се раздели на два вида на 

протичане. Първият включва безразличие, чувство на празнота и усещане, че детството вече 

                                                           
55 Шаповаленко, И. (2005) Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). Москва, Гардарики. 
56 Выготский, Л. С. (2005) Психология развития человека. Эксмо. 
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е свършило, но подрастващият не възприема себе си като възрастен. Възниква вакуум, 

които се възприема като скръб от загуба на човек или част от самия себе си. Този вид 

депресия преминава за доста кратък период от време и се лекува лесно. Вторият вид е 

резултат от поредица от жизнени неуспехи във време в което адаптивните механизми 

типични за възрастните все още не са изградени. Този вид депресия протича по-тежко и 

води до увеличаване на броя на самоубийствата в този период, не като резултат от търсене 

на алтернативни решения на сложни проблеми, а като резултат на мигновен порив. Често 

последната капка е загубата на чувството на значимост и връзка с родителите или другите.  

 Проблеми с възприятието на физическия Аз-образ.  

 Различни прояви на кризата на идентичността.  

Характерът на протичането и тежестта на кризисните прояви в този възрастов период 

често зависят в голяма степен от чувствителността на възрастните към промените, които 

настъпват в развиващата се личност, от тяхната способност за гъвкава промяна на 

възпитателните тактики, от променените взаимоотношения, както и от зачитането на новите 

потребности и способности на подрастващите. 
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 MYTHOLOGY OF SYMPTOM FORMATION 

 Shtrakhova A.V. 

 

Аннотация. С позиций психологи телесности описан феномен и генез симптомообразования как 
одного из механизмов формирования субъективной стороны болезни. Подробно представлены 
трансформации телесного ощущения в субъективный симптом заболевания и процессы в 
семиотической системе «означаемое» –«означающее» – «знак», следствием которых является 
формирование мифов болезни. Описано сходство эффектов мифов болезни и мифов психотерапии 
в силу близости механизмов их формирования. 

 

Summary 

From the standpoint of physiology psychologists, the phenomenon and genesis of symptom formation is 
described as one of the mechanisms for the formation of the subjective side of the disease. The 
transformations of bodily sensation into a subjective symptom of the disease and the processes in the 
semiotic system “signified” – “signifier” – “sign” are presented in detail, the consequence of which is the 
formation of disease myths. The similarity of the effects of the myths of the disease and the myths of 
psychotherapy due to the proximity of the mechanisms of their formation is described. 

 

Актуальность. Существует определенный конфликт при сопоставлении 

«непосредственно-чистых» испытываемых пациентом соматических ощущений, с одной 

стороны, и клинической реальностью патоморфоза и лабильности, неустойчивости 

симптомов заболевания, с другой. В силу этого в клинике врач часто полностью отказывается 

от анализа сообщаемых пациентом сведений в пользу необходимости проведения глубоко 

инструментального исследования пациента. В некотором смысле идеалом современной 

высокотехнологической медицины является так называемая «благородная форма 

ветеринарии». Образно говоря, больной должен не столько рассказывать, сколько 

показывать и желательно, для полной ликвидации субъективизма, не врачу, а какому-

нибудь сложному и умному аппарату (в основанной на информационных технологиях 

современной медицине такие «аппараты» получили название «основанные на 

искусственном интеллекте медицинские экспертные системы-ассистенты врача»).  
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Однако, несмотря на очевидные достоинства инструментального подхода, в 

реальной медицинской практике он приводит к отчуждению больного и врача, порождает 

дегуманизацию их отношений.  

Современная клиническая психология и психосоматика, в частности , основанная 

на методологических, теоретических и прикладных аспектах психологии телесности, 

предлагает определенный выход из такой ситуации (Николаева В.В., Арина Г.А., 1996). 

Следует отказаться от представлений о субъективных болезненных ощущениях как 

подчиняющихся преимущественно естественно-биологическим закономерностям 

(анатомическим, физиологическим, биохимическим и иным) и необходимо перейти к их 

объяснению с помощью общих принципов исследования сенсорных систем и психических 

функций, рассматриваемых с позиции биопсихосоматической парадигмы современной 

науки. «Необходимо рассматривать субъективную картину болезни как особый феномен 

сознания, а нозогнозию — как вариант познавательной деятельности (соматоперцепции), 

обладающей собственным содержанием и спецификой, но, тем не менее, подчиняющейся 

общепсихологическим закономерностям формирования, развития и функционирования» 

(Тхостов, 2002).  

Теоретические аспекты исследования субъективных механизмов 

симптомообразования. Появление любого конкретного соматического ощущения не 

является прямым следствием ситуации начала заболевания, не может рассматриваться как 

«простой рефлекторный акт». Элементарное ощущение, становясь явлением сознания, 

включает в себя скрытое знание (собственную систему взаимосвязанных понятий и 

смыслов начинающихся абнормальных ощущений). Другими словами, новая ситуация 

приобретает в сознании пациента свое отдельное субъективное существование. При этом, 

естественно, такая система может и даже обязана отличаться от «объективной», 

представленной в монографиях и классификациях, картины болезни и составляет суть 

«внутренней картины болезни» (Лурия А.Р., 1977). Эта система порождена, в том числе, 

принципиальными ограничениями, специфическими искажениями и даже ошибками в 

интерпретации возникающих первичных ощущений. Однако с психологической точки 

зрения следует приветствовать рождение такой субъективности, особенно когда она 
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основана не только на интацептивных значениях (смыслах воспринимаемых телесных 

проявлений). Эта субъективность, начинаясь как относительно простой процесс восприятия 

изменений в ситуации болезни, начинает включать в себя более сложные процессы, в 

которых интериоризированные перцептивные комплексы служат материалом для 

означивания (Василенко Т.Д., ,20120.  

Сущность понимания появления симптома заключается в том, что болезненные 

ощущения означают не только себя, но и собственно болезнь. Они составляют 

«чувственную ткань болезни» (ощущения, получившую означение в категориях телесного 

пространства внутренних органов с указанием их модальности, градации интенсивности и 

пр.), и как бы развернуты «вовнутрь». С другой стороны, они ориентированы и «вовне», 

поскольку обозначаю болезнь сигнализируют о ее наличии, порождают язык символов, с 

помощью которых происходит дальнейшее означение  болезни и расширение числа ее 

признаков (перцептивных комплексов и других вторичных образований). Такие признаки 

могут образовывать  для пациента целые словари (тезаурусы)  интрацептивных ощущений, 

которые могут быть подвергнуты исследованию  (Тхостов, А., Ш., Елшанский С.П., 2003).  

Однако при этом разворачивание телесных ощущений вовне не всегда происходит 

только в связанных с болезнью категориях (например, физическая или душевная боль 

может быть проинтерпретирована в неклинических конструктах, например, как феномен 

сферы религиозности человека). 

Проблема связи телесных ощущений и болезни. Формирование вторичного 

означения телесных ощущений связано с усвоением существующих в культуре взглядов на 

болезни, их причины, механизмы и вытекающие из этого методы лечения. Следует 

отметить, что принципиальных различий в психологических механизмах развития таких 

представлений не существует: кажущиеся архаичными, ненаучными и алогичными 

представления древних людей или проживающих вдали от цивилизации народов 

структурно мало отличаются от того, что наблюдается у носителей свойственных 

новоевропейской культуре естественно-научных принципов. Но различия в содержании 

этих представлений очевидны. 
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С семиотической точки зрения представления о болезнях могут быть 

интерпретированы как классические мифы, описанные в виде знаковых моделей (Р. Барт 

,1989). Несводимость знака к какой-либо языковой системе, его неочевидная 

лингвистическая природа (Леонтьев А.А.,1969), а также наличие семиотических систем, 

главным принципом которых является отношение между означаемым и означающим, 

создает свои инструменты и правила. Классическое положение двухэлементной теории 

семиотических систем Р. Барта о том, что «означающее выражает означаемое» в настоящее 

время трансформировано в более сложную, трехэлементную конструкцию такой системы – 

«означающее», «означаемое» и собственно «знак», представляющий собой результат связи 

первых двух элементов. При этом «означающее» становится «знаком» «означаемого», 

вступая в семиотическое отношение с последним. Однако, строго говоря, в  реальности 

существует лишь «означающее». Но после участия в акте означивания оно становится 

«знаком», приобретая новые содержательные функции. При этом превращение в «знак» 

совершенно преобразует означаемое, но это затрагивает только семиотическую сферу, 

поскольку, с материальной, физико-химической, лингвоморфологической точки зрения 

с «означаемым» ничего не происходит. В клинике можно описать множество примеров 

отношения между отдельным чувственным ощущением (или чувственной тканью) и 

телесным конструктом. Например, определенным образом локализованное модально 

специфическое ощущение означает боль в сердце, но несколько отличающееся от него, 

но во многом сходное ощущение может означать для больного совершенно иной 

симптом. 

Для реальностей клиники и клинической психологии важно, что отношение 

«означающего» и «означаемого» может особым образом трансформироваться, 

порождая вторичную семиологическую систему, названную Р. Бартом 

мифологической. «Особенность мифа как системы  заключается в том, что он создается 

на основе некоторой последовательности знаков, которая существует до него; миф 

является вторичной семиологической системой. Знак... первой системы становится 

всего лишь означающим во второй системе ... и становится частью той системы, которую 
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миф надстраивает над первичной системой. Происходит как бы смещение формальной 

системы первичных значений на одну отметку шкалы» (Барт, 1989, с. 78). 

Таким образом, в мифе сосуществуют параллельно две семиотические системы, одна 

из которых частично встроена в другую. Во-первых, это языковая система (или иные способы 

репрезентации), выполняющая роль языка-объекта, и во-вторых, сам миф, который можно 

назвать метаязыком и в распоряжение которого поступает язык-объект. Миф понимается Р. 

Бартом не как вещь, концепт или конкретная идея, а как универсальный способ вторичного 

означивания.  

Болезнь как пример мифологической знаковой системы.  

Применительно к проблеме субъективной стороны болезни, рассматриваемой с 

позиции психологии телесности, описанную выше конструкцию участия мифа в 

формировании семиотических систем более высокого уровня можно описать следующим 

образом. «Знак» (означенное телесное ощущение), являющийся ассоциацией чувственной 

ткани и телесного конструкта, становится означающим в мифологической схеме болезни и, 

разворачиваясь вовне, превращается в симптом (см. рис. 1). 
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Рис 1 Семиотическая схема формирования симптома 

 

При этом следует различать симптомы «объективные» (клинические проявления 

болезни, не сводящиеся исключительно к интра- и проприоцептивным ощущениям) и 
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«субъективные» (ощущениях, означающих болезнь и ставших ее знаком –  семиотическим 

конструктом или симптомом). 

В наиболее общем плане – любой выход за рамки первой семиотической системы 

(отвлечение от конкретного телесного ощущения)  есть обращение к сфере мифа. При этом 

с позиции клинической психологии не представляется необходимым оценивать, насколько 

миф пациента соответствует объективной картине: например, собственно научное 

объяснение болезни для пациента тоже есть миф, только изложенный не языком из его 

словаря. Важно, что в семиологическом подходе миф не несет в себе каких-либо истинных 

данных или «объективных» оценок. Он (миф) лишь характеризует способ связи 

лигнвосемантических конструктов разного уровня.  

Для понимания симптомообразования важно, что вторичное означение начинает 

влиять и на первичные ощущения, на основе которых оно произошло. Появившись в виде 

симптома, телесное ощущение может внешне сохранить свою форму и содержание, но оно 

начинает существовать по другим законам и содержать в себе то, что было недоступно ему 

ранее. Будучи означающим в мифе, оно, с одной стороны — остается телесным ощущением, 

наполненным конкретными, пусть и слегка обедненными  переживаниями, и с другой — 

представляет собой «полую»  форму, только начинающую свое существование и 

предназначенное для заполнения каким-то новым, ранее не существовавшим концептом 

болезни, имеющим большое значение для человека. Тем самым происходит формирование 

определенного личностного смысла болезни (Штрахова А.В., 2012). Причем телесные 

ощущения выполняют при этом некоторую модулирующую роль, подпитывая своим 

содержанием миф болезни, укрепляя его и делая его боле «обоснованным», 

«аргументированным». С другой стороны, миф болезни в своем развитии деформирует и 

обедняет содержание телесного ощущения. Двойственность «означающего» в мифе 

болезни – результат первичного означения чувственной ткани и начало мифа – приводит к 

двойственности и постоянному «мерцанию» формы и фона ощущения-симптома, 

демонстрирующего амбивалентность отношения к «объективной» и «субъективной» 

семиотике. В реальной клинической практике невозможно свести «vis-a-vis» мифическое и 

реальное в телесном ощущении, потому что «оно и есть единая для них точка, в которой 
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они никогда не оказываются одновременно» (Тхостов, 2002, с. 106). Именно поэтому 

никогда не представляется возможным «подтвердить» каким-либо «алиби» «истинность» 

концептуального мифа примерами из мира телесной реальности. Телесное ощущение у 

пациента всегда присутствует для того, чтобы стать «означающим» для мифа; а будучи уже 

«означающим» в структуре симптомообразования, оно готово прикрыть собой, сделать 

недоступным для осознавания конкретное телесное ощущение. В реальной практике 

психосоматического и психотерапевтического приема у пациента удается только лишь 

уловить итог соединения означающего и означаемого — телесное ощущение, ставшее 

симптомом. Но если специалист принимает такой симптом как естественную 

(«природную») данность, то он значительно уменьшает потенциал диагностических 

данных, поскольку при этом за пределами его внимания остается область мифологического 

как более серьезный, более сложный и более важный для задач интервенции феномен. 

Следует быть квалифицированным профессионалом, чтобы понимать то, что для 

«непосвященного» в описанные «хитрости»  миф выступает как некоторая «объективная» 

реальность. Но при попытке каким-либо образом поработать с этой «реальностью» она 

показывает свою неестественность, несоответствие декларируемому пациентом видению 

своей болезни. При этом еще необходимо учитывать в такой ситуации и  мифы, заложенные 

(наукой, практикой, «модой» на терапию, предпочтениями пациента, терапевта и т.п.) в 

основу метода лечения. В этом случае работает «зеркальное» (симметричное) правило  – 

«объективная верность мифа, лежащего в основе метода лечения, не имеет 

принципиального значения для эффективности лечения». Именно наличие и понимание 

«мифов терапии» позволяет понять, почему самые экзотические лечебные практики 

обладают терапевтическим эффектом. В том случае возникает системное понимание, что 

телесное ощущение, став симптомом, начинает подчиняться не только природным 

закономерностям формирования болезни, но и логике мифа, в который оно включается (в 

том числе и «терапевтических» мифов). 

Заключение. Возникает практический вопрос: можно ли избавиться от 

мифологизации болезни и нужно ли это делать? Современная медицина склонна считать 

мифологические представления в сфере здоровья и болезни вредными заблуждениями 
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человеческого ума (на уровне пережитков и суеверий). Однако истинная роль понимания 

места мифа в терапевтической практике значительно важнее. Корректная работа с 

мифологизацией  симптомообразования позволяет  упорядочить работу специалистов и 

сделать более осознанной и активной позицию пациента.  Медицинский и  медико-

психологический миф, а также связанный с его коррекцией терапевтическй ритуал дают 

больному формировать  язык, в котором могут адекватно  формулироваться и 

опосредствоваться болезненые ощущения. 

Мифологизацию симптомообразования нельзя «отменить» прежде всего потому, что 

представления о болезни по самой своей структуре и способу формирования принципиально 

мифологичны и стремление современной медицины избавиться от мифологизации следует 

признать по крайней мере утопическим. Миф невозможно преодолеть изнутри, так как 

стремление избавиться от него само становится его жертвой (Тхостов, 2002). Следует 

понимать, что болезнь для человека проявляется прежде всего его субъективными 

болезненными ощущениями (Николаева В.В., 1989). Также представляется очевидным, что 

если такие представления пациента не соответствуют объективной картине заболевания, то 

его невозможно убедить, что он здоров. Аналогично, представляется невозможным 

доказать пациенту, что возможное субъективное улучшение самочувствия в результате 

различных знахарских или «экстрасенсорных» процедур опровергается  ссылками на их 

объективную бесполезность.  
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Резюме:В този доклад се разглежда взаимовръзката между старост, страх и смърт и тяхното 
отражение върху личността на хората от третата възраст, както и някои от ефективните механизми 
за съхраняването им, каквито са логотерапията, психологическата подкрепа и ролята на социалните 
услуги. 
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Abstract: This report examines the relationship between old age, fear and death and their impact on the 
personality of older people, as well as some of the effective mechanisms for their preservation, such as 
logotherapy, psychological support and the role of social services.  

Key words: old age, fear, death, psycho-social support 

 

Старостта, смъртта, страхът вълнуват от векове. На рационално равнище всички 

приемаме, че те са естествени процеси, приели сме, че са част от съществуването ни и в 

същото време, когато останем сами, когато се разболеем или когато преживеем нечия 

загуба, се превръщат в ирационална мисъл, която ни сграбчва. Хората винаги са изпитвали 

страх от това, че след умиране за тях няма връщане назад. Те никога не са искали да 

приемат, че след приключване на земния им път няма да ги има. Избягваме да си задаваме 

въпроса защо сме тук и не благодарим на никого за предоставената ни възможност да 

живеем, но винаги сме склонни да предположим, че настъпването на смъртта е 

продиктувано от намесата на зла сила, която идва отвън – независимо от това, дали умираме 

от естествена смърт, или от насилствена, на подсъзнателно равнище за нас е все 

равнозначно на това, че умираме чрез намесата на друг. 
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 Този проблем е особено актуален за старите хора, които знаят, че смъртта не е 

явление, което ще настъпи след необозримо дълъг период, а още повече, не са на възраст, 

когато са уверени, че смъртта е нещо, което може да ги отмине. Те виждат техните 

връстници, а и доста по-млади хора от тях, които вече са починали, и в ужас очакват и своя 

край. 

 Със страха от старостта и смъртта психолозите не работят, защото проблемите в тази 

посока са неприятни, безнадежни, потискащи. Тази роля се изпълнява от свещениците, но 

те могат да помогнат само на онези, които са представители на тяхната религия, а за 

останалите остава мисълта, че краят наближава. 

 Страхът от смъртта не е приоритет само на старите хора, но те са най-близко до нея. 

Децата са близко до мисленето на по-възрастните хора за смъртта. При тях обаче се 

наблюдава преплитане на желанието да са вечно живи и възможностите да реализират това 

желание. И докато успокоението, породено от фантазията на децата, е нормално и 

удовлетворяващо ги явление, то зрелостта на старите хора не им позволява да се 

самозаблуждават, което събужда и тях ужаса, че са безпомощни пред края. 

 За това, че страхът от смъртта е отдавна съществуващо явление, свидетелстват 

множеството ритуали и обичаи. Така напр. метафорично смъртта  се представя като 

възрастна жена (възрастен мъж) с побелели коси, облечена в черни дрехи, които 

символично носят коса, с която отнемат, “покосяват” живота на хората. За предпазване от 

смърт свидетелствата изобилстват - като се започне от приказката, в която лекар сключва 

договор със смъртта и успява да я надхитри; премине се през всички традиционни обреди 

на молитви; разкъсване на одежди, посипване на косите с пепел и т.н. Целта на тези ритуали 

е да омилостивят смъртта, да не отнеме повече животи. Като своеобразен ритуал може да 

се приеме и самостоятелното отнемане на собствения живот – нежелание и страх друг да не 

посегне на личността, затова тя слага край на живота си.  

 Тук стигаме до следния парадокс - много от старите хора отнемат сами живота си и 

ние си мислим, че те го правят, защото им е дотегнал животът, защото не се страхуват от 

смъртта, защото искат да се отърват от несгодите и т.н.  Един по-задълбочен анализ на 
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психичния свят на хората от третата възраст би показал, че една голяма част от тях посягат 

на живота си поради факта, че не могат вече да се примирят със страха, че ги очаква смърт. 

Затова и сред старите хора най-разпространената форма за предизвикване на края е смърт 

чрез обесване. 

 В доста култури смъртникът се определя като носител на лошото и злото и поради 

тази причина не бива да бъде докосван. В тези предразсъдъци се крие голяма доза гняв, че 

хората са осъдени да умират, а и страх, че случилото се на него неизбежно спохожда всеки 

човек. Подобен е ритуалът в нашите земи, когато в гроба на починалия се изсипва шепа 

пръст - това е символичен жест за отричане на следващи смърти. [1, с.19] 

Друга форма за презастраховане от настъпването на смъртта при старите хора е 

подготовката за нея още много години, преди тя да настъпи. Това наподобява детската игра 

“заключване”, то е вид заклинание и презастраховане, породено от мисълта, че ако човек е 

подготвен за смъртта, тя няма да го споходи скоро. 

 Подобен опит да се отсрочи смъртта е внезапно появилото се религиозно отношение 

към света у стари хора, които са били крайни атеисти. 

 Към казаното можем да добавим и предварителния сценарий, който изготвят 

възрастните хора преди смъртта, или дори мисленото преживяване на собствената смърт с 

отчайващи подробности - кой ще присъства, кой ще скърби най-много и т.н. 

 Като че ли няма начини да се избяга от болезненото преживяване на смъртта. Днес 

тя е по-нехуманна от всички предишни времена, първо, защото е самотно събитие, второ, 

защото много често хората я преживяват извън дома си и трето, тя по-скоро е механично 

явление, при което дори е трудно да се определи кога настъпва. 

 Освен различия в начина на преживяване на смъртта за конкретния индивид, могат 

да се изведат и някои социални нагласи спрямо смъртта и умирането. Така обществото 

упорито отбягва темата за смъртта. По този начин излиза, че ние живеем в инфантилно, 

недоразвито общество, което е неспособно да приеме един толкова естествен акт. Проява 

на инфантилност по отношение на смъртта е и презастраховането от нея. Така, дори един 
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стар човек е склонен да си мисли, че след като е бил на война или е прекарал някакво 

сериозно заболяване, то може да очаква отсрочка, дадена му от горе. 

 Понякога страхът от смъртта има патологични измерения, които са с 

характеристиките на фобиите - външни или вътрешни, и овладяването им е възможно само 

при намесата на специалист, който да успее да открие причината за появата му. Като 

заболяване може да се причисли към натрапливите мисли, които са неизводими и трудно се 

поддават на логиката, или носи особеностите на фобиите, една от които е невъзможността 

на човека да извършва каквато и да е дейност, дори ежедневните и навичните дейности. 

 Един от сигурните варианти за преодоляване на страха от смъртта е вярата на някои 

хора, че има задгробен живот. Но това само по себе си е отричане на факта, че човек е 

смъртен. По-добре би било да се разбере какво представлява смъртта, отколкото да се вярва 

в недоказани предположения. А точно ирационалното обяснение на смъртта поражда страха 

от нея. 

 Всъщност немалка част от хората се заблуждават в това, че ще се открие технология 

за възкресение на хората и тези, които могат да си го позволят, заплащат да бъдат замразени 

или балсамирани, с цел да могат да се съживят. В това направление достатъчно много 

помагат филмите и виденията на попаднали в кома и разказващите за тунелите, светлината, 

успокоението. Ако се продължат разсъжденията в тази насока, ще се открие факта, че всеки 

човек има собствена позиция за смъртта и всеки се справя със страха от нея по различен 

начин - едни чрез отричането й, други чрез  нежелание да говорят за нея, а някои чрез 

бягството в нея.  

 Не може да се намери универсален подход за справяне със страха от смъртта, но в 

общия случай става дума за сериозно отношение към човека, който изпитва страх. То 

включва разговори (по възможност да не са с близките на пациента), грижи за делата на 

възрастния човек (някои стари хора се страхуват от смъртта поради факта, че не са успели 

да се справят с наследствени въпроси или с последни поръчвания на близките си), по 

възможност сигурност за стария човек, че ще почине в собствения си дом и при своите 

близки, ако пък умира извън дома, той предпочита да бъде посещаван от тях. В някои 
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случаи помага увереността на другите, че смъртта не е болезнено изживяване или че 

съществува живот след нея.  

 Честите срещи със смъртта също успокояват хората. Затова и по погребения 

посещенията на възрастни хора са много по-често явление, което може да бъде обяснено и 

с желанието им те да бъдат изпратени от толкова много хора, защото това ще означава, че 

животът им не е безсмислен, че са обичани и уважавани от другите, че ще ги помнят. 

 Оказва се, че ако възрастните хора са настанени в домове за стари хора, те са в 

състояние да преодолеят смъртта много по-лесно от останалите, тъй като разговарят с хора 

на тяхната възраст и взаимно се успокояват. Предвидените форми на  терапевтична намеса, 

сходни до груповата работа, им помагат да осмислят края и вербализират страховете си.  В 

някои от случаите разиграването на процеса на протичане на собствената смърт също може 

да преодолее страха от нея.  

В логетерапевтичната парадигма не се търси преживяване на смъртта, а се разчита 

чрез търсенето на смисъл в живота, да се осмисли и краят. Всъщност не самата смърт е 

страшна, а мисълта и очакването й. Понякога дори очакването на умирането предизвиква 

последното - не реална смърт, а наподобяващо смъртта състояние, при което човек не 

действа, а само вегетира. [2, с. 90-94]  

 Страхът от смъртта е характерен само за човешкото същество и практически е познат 

на всеки, с различия в проявленията и маскиранията му. Не може да се разглежда 

единствено като отрицателно явление, тъй като страхът от смъртта активизира личността 

да работи, да създава, да се пресъздава. Дава възможност се оцени онова, което 

притежаваме, и да се опитаме да го задържим под формата на спомени, записки, снимки.  

Източниците на защита от страха в съвременното общество могат да бъдат сведени 

до следните [3]: 

• Чувство за изключителност, индивидуалност, нарцисизъм – заключава се в 

представата, че смъртта е възможна, характерна, дори задължителна за останалите, но за 
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личността тя е невъзможна, отричана и дори изтласкана в сферата на мечтите, че е възможна 

да бъде избегната; 

• Стремеж към перфекционизъм, контрол, ред – тъй като човек се научава да 

контролира, подрежда, управлява неодушевените предмети, уреди, често се научава да 

контролира и хора, и общности, много от болестите се лекуват или всеки момент се намира 

лечение, личността се уповава на схващането, че когато дойде нейното време за умиране, 

така подреденият свят ще е измислил начин то да бъде отложено или животът да бъде 

продължен още много години. Тук фантазиите са много – замразяване, занимание с 

определен тип гимнастика, спазване на определен хранителен режим и т.н. Всичко това 

обаче не се случва и ходът на човечеството показва, че е възможно отлагане във времето, 

но така иначе, краят настъпва; 

• Екзистенциален вакуум – отсъствие на цели, на смисъл, на перспективи. У 

една част от хората те отсъстват и вътрешното им чувство ги кара да усещат настоящото си 

съществуване като край, като нещо подобно на смъртта. Тук страхът от смъртта не е от 

самата смърт, а от това, че нищо не са осъществили приживе, че животът им е протекъл 

безцелно, напразно и нямат време да направят нещо смислено, за да оправдаят 

съществуването си; 

• Четвърти източник представлява самотата, социалната изолация, чувството 

на необвързаност с другите хора – много е съществено това явление за съвременното 

общество, което, от една страна, толерира егоизма, индивидуализма, нонконформизма и 

конкуренцията, от друга – налага модели, които ни казват чрез рекламата и медиите, че 

човек, който не е преодолял егоцентризма си, не е част от дадена група, общност, е живял 

и живее напразно. Като се прибавят към това и противоречивите социални образци – да 

живееш сам и да си си самодостатъчен, да живееш в общност, наречена семейство, това 

определено обърква личността и тя се лута между алтернативите, уж правейки избор, а 

всъщност житейският й път преминава в конкуренция, преодоляване на социални 

съпротиви и самота; 

• Непреработен и неосмислен, непреживян опит от срещата със смъртта в 

индивидуален и в социален смисъл. Така например още от детството започват заблудите, 

свързани със смъртта на близките, с отлагане на споделеното, случилото се, с тайнството 
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около смъртта, с ритуалите, табутата и т.н., а детето е свидетел на смърт на животни, 

насекоми, на домашно отглеждани животни и противоречието настъпва, когато му се 

забранява или се отлага реалната среща със смъртта. В по-късните периоди от развитието 

нещата в някои от случаите се продължават като заблуда, като нежелание да присъстваш на 

погребения, като отказ да приемеш смъртта на близки и т.н., а това е пагубно за 

възприемането на собствената смърт и отлагане във времето да се осмисли смъртта, когато 

настъпи времето на третата възраст. А реално това време настъпва и вече е свързано със 

страха от старостта и от смъртта. 

И накрая, завършваме с нещо оптимистично, изречено от Епикур, което може да 

послужи при справянето със страха от смъртта: „Смъртта: когато ние сме, нея я няма; когато 

тя е, ние не сме“.  
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Резюме: Изследването проучва прилагането от религиозните лица на обичайно приетите и 
специфични религиозни копинг стратегии и връзката между тях. Участниците в проучването са 96 
религиозни лица - студенти от Богословския факултет на Софийския университет и енориаши, 
посещаващи катехизически курсове към енорийски център в столичен храм. Изследването се базира 
на теориите за копинг процеса на Ричард Лазаръс и теорията за религиозния копинг на Кенет 
Паргамент. Резултатите показват съществена връзка между обръщането към религията (високо 
изразена в обичайните копинг стратегии) и всички специфични религиозни копинг стратегии – 
духовна подкрепа, вероучително осмисляне, религиозно избягване и религиозна активност, а също 
между позитивното преосмисляне и духовната подкрепа. Налице е и съществена позитивна връзка 
на вероучителното осмисляне с активното справяне  и планиране, и негативна с поведенческата 
дезангажираност. Според тези тенденции, специфичните начини за справяне със стреса, свързани 
с вярата и прилагани в по-голяма степен от религиозния човек имат изразен активен характер. За 
религиозните лица е характерно отношение към вярата и връзката с Бога, което може да се определи 
като колаборативно, в контраст на пасивното очакване Бог да разреши проблема. 

Ключови думи:  обичайни (общоприети) копинг стратегии, религиозен копинг, пасивен и активен 
копинг 

Summary: The study examines the general and specific religious coping strategies applying by religious 
individuals. The participants in the study are 96 religious people - students from the Faculty of Theology at 
Sofia University and parishioners attending catechetical courses at a parish center in a Sofia church. The 
study is based on Richard Lazarus' theories of the coping process and Kenneth Pargament's theory of 
religious coping. The results show a significant link between conversion to religion (highly expressed in 
general coping strategies) and all specific religious coping strategies – searching for spiritual support, 
searching for meaning trough Church doctrine, religious avoidance, and religious activity, as well as 
between positive rethinking and spiritual support. There is also a significant positive relationship between 
searching for meaning trough Church doctrine and active coping and planning, and a negative one with 
behavioral disengagement. According to these trends, the specific religious  coping strategies applied to a 
greater extent by the religious individuals have a pronounced active character. Religious individuals are 
characterized by an attitude toward faith and a relationship with God that can be defined as collaborative, 
as opposed to a passive expectation that God will solve the problem. 

Key words: usual (generally accepted) coping strategies, religious coping, passive and active coping 
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Значителна част от съвременните изследвания в областта на психология на 

личността са посветени на стреса и прилаганите от индивида стратегии за справяне с него, 

най-често означавани като копинг стратегии. Копинг стратегиите са динамично 

променящите се транзакции между индивида и средата в процеса на регулация на 

вътрешните състояния и/или промяна на взаимоотношенията със средата. Процесът на 

справяне включва оценка на вредата или загубата вследствие на стресорното събитие; 

оценка на степента на възможно контролиране на стресора, което определя избора на 

копинг стратегия. Личната оценка обхваща вероятния изход от ситуацията на базата на 

положените усилия и очакванията за бъдещ успех при справяне със стресорното събитие 

(Бакрачева, 2017). Съвкупността от тези процеси определя психологическата адаптация към 

ситуацията (Lazarus, 1984). Лазарус и Фолкман дефинират два типа копинг стратегии като: 

1) Проблемно-фокусирани, чиято цел е въздействие върху стресора за неутрализиране на 

влиянието му и промяна на ситуацията; 2) Емоционално фокусирани – избягване на опита 

за въздействие върху стресора и контрол над ситуацията, което е насочено към промяна на 

значимостта на ситуацията  (Losoya et al., 1998). Често те са третирани като активен и 

пасивен тип копинги от гледна точка ориентацията им към решаване на проблема.  

Днес, в съдържателен план изследователите са склонни да разграничават различен 

брой стратегии, но в основата им продължава да стои разбирането за базисно 

диференцираните типове. Карвар и колеги са между авторите, опитващи се да изведат 

широка гама от стратегии, които индивидът е склонен да приложи в стремежа да се справи 

с възникналите пред него проблеми и те са: 1) Активно справяне; 2) Планиране; 3) 

Потискане; 4) Въздържане; 5) Търсене на инструментална подкрепа; 6) Търсене на 

емоционална подкрепа; 7) Позитивно преосмисляне и развитие; 8) Приемане; 9) Обръщане 

към религията; 10) Фокусиране върху емоциите и изразяването им; 11) Отричане; 12) 

Поведенческа дезангажираност; 13) Психическа дезангажираност; 14) Употреба на алкохол 

и наркотици (Carver, Weintraub, Scheier, 1989).  

  Включването на религията в копинга се основава на това, че тя е едновременно 

относително достъпна ориентировъчна система и начин за справяне. Разнообразието от 

религиозни подходи за справяне със стреса   се свързва със специфични религиозни нагласи 
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и практики. Емпирично е доказано, че лица със силна религиозна ориентация (напр. 

духовници) е по-вероятно да използват повече религиозни методи за справяне със стреса 

(Pargament et al., 2001). 

Паргамент дефинира религиозния копинг като търсене на смисъла при стрес 

(Pargament, et al., 1997). Религиозните копинг методи са пътища, свързани със святото за 

разбиране и справяне с негативните житейски обстоятелства. Той подчертава, че това което 

религията допринася към копинга се основава на автентично свързаните със святото, 

нагласи и практики (Pargament, et al., 2007). 

Действайки комплексно, а не като обикновен защитен механизъм, религията е 

активно и динамично включена във всеки момент от копинг процеса, като помага на хората 

да открият, поддържат и трансформират значението и смисъла; като динамичен процес 

религиозният копинг се променя според ситуационния контекст (Pargament, 1997, 2011; 

Pargament, et al., 2004; Pargament et al., 2005). 

РК се изявява със следните основни функции: откриване на смисъла, поддържане на 

контрол, придобиване на комфорт и утеха от общението с Бог, поддържане на близки 

отношения с другите и трансформация на живота (Pargament et al., 2000). Тези функции са 

интегрирани в  RCOPE, мултидименсионален инструмент за изследване на религиозния 

копинг, създаден от Паргамент.  

В обобщение могат да се изведат следните характеристики на религиозния копинг:  

(1) Религиозният копинг е мултифункционален, включва търсенето на смисъл, близост с 

другите, идентичност, контрол, намаляване на безпокойството,  преобразяване, както и 

търсенето на святото или самата духовност. (2) Религиозният копинг е мултимодален: 

включва поведенчески модели, емоционални състояния, взаимоотношения, познания. (3) 

Религиозният копинг е динамичен процес, който се променя с течение на времето, 

съдържанието и обстоятелствата. (4) Религиозният копинг е поливалентен: това е процес, 

който води до полезни и вредни резултати и по този начин признава „сладката и горчивата“ 

страна на религиозния живот. (5) Религиозният копинг добавя важно измерение на копинг 

процеса с разбирането за ценността на духовността (Pargament et al., 2000).  
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Изучаването на религиозния копинг може да добави важна информация за 

справянето на индивида със стресогенния тип ситуации, да очертае потенциалната 

значимост на религиозността като личностна характеристика. В същото време спецификата 

на този копинг провокира изследователския интерес към връзката му с традиционно 

приетите копинг стратегии и тяхното равнище на активност по отношение справянето със 

стресогенния фактор. 

 

  Цел, задачи и хипотези на изследването 

Изследването цели да проучи прилаганите от религиозния човек копинг стратегии в 

аспекта на общоприетите  обичайни (традиционно диференцираните копинги), 

специфичните религиозни копинги и връзката между тях - съдържателното им 

синхронизиране.  

Задачите на изследването са съответно: 1) Проследяване на прилаганите от 

религиозните лица обичайни копинг стратегии и тяхната изразеност по отношение на 

активност – пасивност. 2) Изучаване на прилаганите от религиозните лица специфични 

религиозни копинг стратегии; 3) Изучаване на връзката между двата вида копинг стратегии, 

съдържателното им синхронизиране в аспекта поведенческа активност.  

Основната хипотеза е, че религиозните лица прилагат двата типа копинг стратегии  

- обичайни (общоприети) и религиозни копинги и че между двата типа копинги съществува 

определена връзка, която специфицира поведението на религиозния човек в стресов тип 

ситуации по отношение на поведенческата му активност – смисъла и степента на нейната 

изразеност.  

Методология на изследването 

Изследваните лица са 96. Религиозните лица са студенти от Богословския факултет на СУ 

и енориаши от енорийски център по катехизис към столичен храм. Средната възраст на 

участниците в извадката е 47 години. Най-младият участник е на 19, а най-възрастният е на 

74. Мъжете са 45, а жените – 51. 



 
 
 
 
 

226 
 

В изследването са използвани следните методи: 

1. За измерване на копинг стратегиите е използван Въпросник за предпочитани стратегии 

за справяне със стреса, адаптиран за български условия (Антоанета Русинова-Христова и 

Георги Карастоянов, 2000). В основата му е заложен теоретичният модел на Лазарус 

(Lazarus, Folkman, 1984, 1987), както и модела за себерегулацията на поведението на Карвър 

и Шайер (Carver et al., 1989). Въпросникът съдържа 53 твърдения, с пет-степенна Ликертова 

скала от 1 - (никога не го правя) до 5 - (много често го правя). Разграничават се 13 скали, 

всяка от които се състои от четири айтема. 

Към активните, ангажирани, проблемно фокусирани стратегии отнасяме: 

1. Активно справяне – α =0,60; 2. Планиране – α =0,76 ; 3. Целенасоченост – α =0,63; 4. 

Предпазливост – α =0, 50 – (Русинова-Христова и Карастоянов разглеждат скалата и като 

пасивна стратегия, в случай че смислово се интерпретира само като бездействие и 

задържане). 5. Търсене на инструментална подкрепа – α =0,86; 6. Позитивно преосмисляне  

– α =0,69. 

Към пасивните, емоционално фокусирани стратегии отнасяме: 

7. Търсене на емоционална подкрепа – α =0,84. 8. Приемане – α =0,76; 9. Обръщане към 

религията – осигурява емоционална подкрепа, може да послужи за позитивна 

интерпретация или да се превърне в стратегия за активно справяне със стресора – α =0,96; 

10. Фокусиране върху емоциите и изразяването им –  α =0,76;  

Към неангажиращ, избягващ стил стратегии: 

11. Отричане или неприемане – α =0,62; 12. Поведенческа дезангажираност – α =0,58; 13. 

Психическа дезангажираност – α =0,74. Употреба на алкохол и наркотици – включва само 

един айтем „Пия алкохол или вземам наркотик, за да мисля по-малко за проблемите“. 

Русинова-Христова и Карастоянов предполагат, че този айтем ще се включи към някоя от 

скалите поведенческа и психична дезангажираност, но психометричните му 

характеристики не позволяват това. За подобен резултат съобщават и авторите на 

оригиналния въпросник (Carver et al., 1989). 
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3. За измерване на религиозния копинг  е използван Въпросник  за изследване на 

стратегии за религиозен копинг на Паргамент, с 29 твърдения (Pargament,1990). 

Въпросникът е с четиристепенна Ликерт скала - от 1 (напълно невярно) до 4 (напълно 

вярно). Факторният анализ показа 4 факторно решение.  

Подскалата Духовна подкрепа и утеха е с 8 айтема (α =0,81) и включва следните стратегии: 

намиране на смисъл, позитивно преосмисляне, реконструиране на отношението към 

стресора чрез религията и търсене на позитиви, усещане за свързаност с Бог, утеха, закрила 

и подкрепа в справянето с проблема; сътрудничещ религиозен копинг – разрешаване на 

проблема в сътрудничество, партньорство с Бога. 

Подскалата Вероучително осмисляне и следване на религиозните предписания е с 8 айтема  

(α =0,76) и включва: осмисляне на случващото се във връзка с вероучителните постановки 

на религиозната общност; Следване предписанията на Църквата. Вероучителното 

осмисляне е свързано също така с по-малко негативни емоции като гняв и недоволство, 

отдалечаване от Бога, съмнение по отношение на вярата и Бога. 

Подскалата Религиозна активност е със 7 айтема (α =0,74 ) и включва: активно участие в 

църковния живот – служби и енорийска дейност. Участие в енорийския живот – групи по 

катехизис и милосърдна дейност. Оказване и получаване на  помощ от религиозната 

общност. 

Подскалата Религиозно избягване е с 5 айтема (α =0,66)  включва религиозни практики 

като „Моля се за чудо“; „Мисля за идещия свят, а не за настоящето“; „Моля се и чета 

Библията, за да не мисля за моите проблеми“. 

 

Резултати и обсъждане   

Според получените резултати, изследваните религиозни лица, в рамките на обичайните 

копинг стратегии, показват най-високо изразено предпочитание към стратегията 

обръщане към религията  и към активните, проблемно фокусирани стратегии като активно 

справяне, планиране и позитивно преосмисляне (Таблица 1). Това предполага, че за 



 
 
 
 
 

228 
 

религиозните лица от извадката е характерно в ситуации със стресогенен характер преди 

всичко да търсят утеха в религията, да се уповават на Бога, да търсят Божията помощ, да се 

молят по-често на Бога. Също така те са ориентирани към прилагане на директни действия 

за справянето с проблема, планират конкретни стъпки, увеличават усилията в търсене на 

разрешение, информация, съвет или подкрепа.  Позитивното преформулиране и 

интерпретиране на случващото се, търсенето на позитивен  смисъл, също така е прилагано 

в значителна степен. От друга страна резултатите сочат, че в най-малка степен се прилагат 

избягващи и пасивни копинг стратегии като психическа и поведенческа дезангажираност, 

отричане, фокус върху емоциите и употреба на алкохол и психоактивни вещества, които 

предполагат различни действия отвличащи вниманието от проблема, изразяване на 

чувствата в отговор на стресора, отричане на реалността и индеферентни поведенчески 

отговори, базирани на убеждението, че човекът не може да се справи с проблема. 

 Таблица 1. Обичайни (общоприети) копинг стратегии 

Копинг стратегии N Mean SD 

Активно справяне 96 15,93 2,31 

Планиране 92 16,48 2,68 

Приемане 95 13,51 3,08 

Целенасоченост 94 14,12 2,54 

Предпазливост 95 13,69 2,28 

Търсене на емоционална подкрепа 95 14,8 3,28 

Търсене на инструментална подкрепа 95 13,41 3,9 

Позитивно преформулиране 94 16,39 2,44 

Обръщане към религията 95 17,26 2,91 
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Фокус върху емоциите 94 12,15 3,39 

Отричане 95 8,48 3,05 

Поведенческа дезангажираност 96 10,56 3,1 

Психическа дезангажираност 95 9,28 2,82 

Употреба на алкохол и психоактивни вещества 95 1,51 ,87 

 

Таблица 2.  Религиозни копинг стратегии  

 

Религиозни 

копинг 

стратегии 

N min max Mean SD 

Духовна 

подкрепа 

85 1,7 4 3,49 0,39 

Вероучително 

осмисляне 

83 1,57 4 3,28 0,55 

Религиозна 

активност 

83 1,6 4 2,93 0,63 

Религиозно 

избягване 

83 1 4 2,53 0,61 

 

На второ място, резултатите по отношение на прилаганите специфични религиозни 

копинг стратегии (Таблица 2), сочат, че за религиозните лица от извадката най-често е 

характерно търсене на духовна подкрепа. Също така предпочитани са стратегиите 

религиозна активност и вероучително осмисляне. С най-ниски стойности е стратегията 

религиозно избягване. Прилаганите стратегии включват: търсене и намиране на смисъл в 
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случващото се през личната вяра и общение с Бога, позитивно преосмисляне и 

реконструиране на отношението към стресора чрез религията, усещане за свързаност с Бог, 

утеха, закрила и подкрепа в справянето с проблема; сътрудничещ религиозен копинг – 

разрешаване на проблема в сътрудничество, партньорство с Бога. Също така друга 

предпочитана стратегия за справяне със стреса е осмисляне на случващото се във връзка с 

вероучителните постановки на религиозната общност и следване предписанията на 

Църквата. Прилагана също така е и религиозната активност, която като стратегия включва 

активно участие в църковния живот - служби и енорийска дейност в групи по катехизис и 

милосърдна дейност; оказване и получаване на  помощ в религиозната общност. И най-

малко предпочитана и прилагана е избягващият стил стратегия, при която религиозният 

човек не предприема действия за разрешаването на проблема, упражнява религиозна 

дейност с цел да не мисли за проблема или се отказва изцяло и остава на Бог да разреши 

проблема. 

Изучаването на връзката между обичайните копинг стратегии и специфичните 

религиозни копинг стратегии очерта няколко тенденции (виж Таблица 3). Преди всичко 

това е съществената връзка между обръщането към религията (високо изразена в 

обичайните копинг стратегии) и всички специфични религиозни копинг стратегии – 

духовна подкрепа (r=0,44), вероучително осмисляне (r=0,43), религиозно избягване (r=0,47) 

и религиозна активност (r=0,37), а също между позитивното преосмисляне и духовната 

подкрепа (r=0,43).  Може да се приеме, че религиозните лица, които в ситуация на стрес се 

обръщат към Бога, чувстват Божията любов и подкрепа, са по-склонни да осмислят 

случващото се като положително предизвикателство, което води към израстване и лично 

развитие. Склонни са да избягват импулсивните действия и са по-предпазливи в 

предприемането на конкретни стъпки в разрешаването на проблема. Търсенето на духовна 

подкрепа като стратегия за настоящата извадка се очерта като ангажирана, активна 

стратегия с търсенето на позитивен смисъл на случващото се и усещането на подкрепа от 

Бога.  

Значима положителна корелация се очерта и между вероучителното осмисляне и 

активното справяне (r=0,41) и планиране (r=0,39), и от друга страна – негативна с 
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поведенческата дезангажираност (r=0,31) (Таблица 3). Подобен резултат подсказва, че 

вярващите лица от извадката, които осмислят случващото се във връзка с постановките на 

вярата, например, че „Бог присъства във всеки момент от човешкия живот и не допуска да 

се случи какво и да било, без цел и отношение към човека; Бог обича човека“ са по-склонни 

да предприемат директни действия в справянето с проблема, да обмислят стратегии и да ги 

планират стъпка по стъпка, и да ги осъществяват. Това съответно ги прави активно 

ангажирани в справянето със ситуацията и не допуска поведенческа дезангажираност или 

избягване на проблема. Налице е тенденция за значима корелация между  позитивно 

преосмисляне и вероучително осмисляне, т. е. постановките на вярата дават положителното 

осмисляне на случващото се. Като се има в предвид, че позитивното осмисляне е активна 

стратегия, насочена към когнитивно преформулиране на проблема тази корелация допълва 

активния характер на религиозния копинг на вероучително осмисляне. Вероучителното 

осмисляне като стратегия също се очерта като активна, проблемно фокусирана стратегия. 

Висока положителна корелация се констатира между религиозната активност и 

търсенето на инструментална подкрепа и търсене на емоционална подкрепа, липсва 

такава с – приемане. Тоест религиозните хора, които в ситуация на стрес избират да 

участват в дейностите на религиозната общност имат повече инструменти за получаване на 

подкрепа, било конкретна – с помощ в разрешаването на конкретни проблеми и 

емоционална подкрепа в справянето. Религиозната активност също се очерта като 

ангажирана, активна стратегия. Религиозното избягване корелира положително с 

поведенческата дезангажираност и търсенето на емоционална подкрепа. Интересен 

резултат представлява положителната корелация между религиозното избягване и 

обръщането към религията. Тоест обръщането към религията обхваща и религиозността 

като начин за избягване на проблема: „Моля се за чудо; Мисля за идещия свят, а не за 

настоящето; Оставям на Бога да разреши проблема; Моля се и чета Библията, за да не мисля 

за моите проблеми“. Обръщането към религията като стратегия се очерта с амбивалентен 

характер – свързана с активни, ангажирани и пасивни, избягващи по стил копинг стратегии, 

което се вижда от установената висока положителна корелация с четирите религиозни 

копинг стратегии.  
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Таблица 3. Корелационен анализ между общи и религиозни копинг стратегии. 

 Духовна 

подкрепа 

Вероучително 

осмисляне 

Религиозна 

активност 

Религиозно 

избягване 

Активно справяне 0.14 0.41** 0.23* -0.01 

Планиране 0.19 0.39** 0.3** 0.01 

Позитивно 

преосмисляне 

0.43** 0.22 
0.29** 0.17 

Целенасоченост 0.2 0.31** 0.24* 0.02 

Отричане 0.06 -0.01 -0.04 0.12 

Предпазливост 0.23*  0.17 0.20 0.15 

Инструментална 

подкрепа 

0.06 -0.03 
0.3** 0.19 

Емоционална 

подкрепа 

0.05 

 

-0.03 
0.31** 0.29** 

Приемане 0.2 -0.02 0.19 0.09 

Обръщане към 

религията 

0.44** 0.43** 
0.37** 0.47** 

Фокусиране върху 

емоциите 

-0.09 -0.17 
0.06 0.18 

Поведенческа 

дезангажираност 

0.18 -0.05 
-0.05 0.23* 

Психическа 

дезангажираност 

-0.01 -0.31** 
-0.06 0.09 

р<0,001, р<0,01, р<0,05 
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Резултатите в настоящото изследване по отношение на връзката между общите или 

нерелигиозни копинг стратегии и религиозните потвърждава установените и от други 

изследвания корелации между позитивното преосмисляне и търсенето на духовна 

подкрепа, религиозната активност и вероучителното осмисляне. Активният копинг 

позитивно корелира с търсенето на духовна подкрепа и вероучителното осмисляне. 

Потвърди се и положителната корелация между религиозната копинг стратегия на 

религиозното избягване и стратегията на поведенческата дезангажираност (Pargament, 

1990). 

 

Обощение 

Религиозните лица при справянето със стреса и предизвикателствата преди всичко 

търсят утеха и подкрепа в Бога, осмислят ситуацията в контекста на личната си връзка с 

Бога и вярата на религиозната общност, която споделят. На второ място предпочитат 

активни стратегии – активно се заемат със справянето с проблема и планират 

последователно действията, свързани с това, активно търсят и  конкретна помощ и 

съдействие от други хора. Предпочитат да преосмислят позитивно ситуацията и да открият 

предизвикателствата и това, което може да доведе до тяхното личностно развитие.   

Специфичните начини за справяне със стреса, свързани с вярата и прилагани в по-

голяма степен от религиозния човек имат изразен активен характер. За религиозните лица 

е характерно отношение към вярата и връзката с Бога, което можем да определим като 

колаборативно, в контраст на пасивното очакване Бог да разреши проблема. Тоест 

молитвата, обръщането към Бога, участието в религиозните дейности на общността, 

осмислянето на проблема позитивно като предизвикателство, което ще доведе до развитие 

на човека, търсене на смисъла на случващото се във връзка с вероучителни постановки 

съпътства активните действия на човека в разрешаването на проблема като привлича 

допълнителен ресурс на надежда и упование, че е подкрепен от Бога и от религиозната 

общност. Нещо повече, специфично за религиозните лица е установената стратегия за 

търсене на смисъл във вероучителните постановки на Църквата, което от своя страна води 

до намаляване на изпитваните негативни емоции. Тоест за изследваните лица, за разлика от 
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редица други изследвания не се очерта т. нар. негативен религиозен копинг, или негативни 

чувства на гняв и огорчение към Бога и към религиозната общност. Осмислянето на 

стресора през призмата на религиозното учение и предприемането на действия в синхрон с 

вярата, убежденията и ценностната система на религиозния човек представляват активна и 

позитивна стратегия, проблемно фокусирана и ангажирана с решаването на проблема.  
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Резюме: Проведеното изследване има за цел да установи влиянието на личностните черти 
върху организационната култура в сферата на здравеопазването при ковид 19 криза. Изследването 
е проведено сред 376 лица за период февруари - март 2021 година в първата вълна на Ковид 19 
кризата, групирани по различни демографски показатели като пол, възраст, образование, позиция 
в йерархията, трудов стаж, населено място. Приложени са методът на Камерън и Куин за 
изследване на типовете организационна култура: кланова, адхократичта, пазарна и Големите 
Пет. Методикаите са стандартизирани за български условия от С. Карабельова (Карабельова, 
2011) Данните са обработени в SPSS var. 26 и за целите на анализ са направени корелационен и 
регресионен анализ.  
Ключови думи: организационна култура, БИГ 5, здравни организации, Ковид 19, България 
 
 

RELATIONSHIP BETWEEN "PERSONAL TRAITS - DOMINANT VALUES OF 
ORIENTATION" IN A PANDEMIC SITUATION 
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PU "Paisii Hilendarski", Plovdiv, Bulgaria ellidoudoulaki@yahoo.co.uk  
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Summary: The study aims to establish the influence of personality traits on organizational culture in the 
field of health care in covid 19 crisis. The study was conducted among 376 people for the period February 
- March 2021 in the first wave of Kovid 19 crisis, grouped by different demographics such as gender, age, 
education, position in the hierarchy, seniority, location. Cameron and Quinn's method for studying the 
types of organizational culture: clan, adhocratic, market and Big Five are applied. The methodologies are 
standardized for Bulgarian conditions by S. Karabelova (Karabelova, 2011) The data are processed in 
SPSS var. 26 and for the purposes of analysis correlation and regression analysis were performed. 
Key words: organizational culture, BIG 5, health organizations, Kovid 19, Bulgaria 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Значим довод за изследване на личностните фактори организационното поведение е, че те 

в дълбочина и многоаспектно обясняват процесите и разкриват същностните 

характеристики на организацията на индивидуално ниво.  Проблематика придобива 

актуалност и значимост и във връзка с повишеното значение на ролята на личността в 

условията на пандемична ситуация. Ситуационните фактори в и извън ситуацията 
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разкриват отличителните признаци на една организация от друга. Така  се разкрива и друга 

съществена характеристика, очертаваща актуалността на темата - възможността да се 

съвместят гледните точки на личностно и ситуационно ниво като се поставя ударение на 

чертите на личността, ръководните стилове, доминиращите ценностни ориентации. Това 

дава основание да се търси влиянието на личностните фактори на ръководителите при 

формирането на типа организационна култура в сферата на здравеопазването при 

пандемична обстановка. Средата се схваща като обобщено понятие на цялата съвкупност 

от разнообразни условия, които влияят върху дейността на организацията, или с които 

организацията трябва да се съобразява като, например: световни, регионални, национални 

и местни, икономически, социални, демографски, политически или други. В парадигмата за 

организационната култура, организацията се определя като социален инструмент за 

производство на блага и услуги и едновременно с това за създаване на различни продукти 

на културата като ритуали, митове, доминиращи норми, легенди и церемонии. 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ 

Според Е. Шейн културата е „модел на споделените предположения, научавани от групата, 

докато разрешава своите проблеми при адаптирането към външната среда и вътрешната 

интеграция, които работят достатъчна добре, за да се приемат за валидни и за конкретен 

начин на възприемане, мислене и чувстване от новите членове...“(Schein, 2010). Е. Шейн 

предлага модел за организационната култура, който се изгражда от три нива: повърхностен, 

вътрешен и дълбинен. Опознаването на организационната култура се случва първоначално 

на символичното ниво, за да интерпретира тя е необходим поглед в дълбочина и затова се 

разглеждат ценностите, вярванията, нормите на организационното поведение, а те от своя 

страна имат израз в символите на организацията и в нейния език. Най-дълбинното ниво 

включва такива фундаментални предположения, които е трудно да се осъзнаят дори и от 

самите членове на организацията, без специално да се изследва този въпрос. На това място 

Е. Шейн поставя отношението към битието като цяло, възприятията за време и 

пространство и общото отношение на човека към работата. X. Минцбърг и Дж. Куин 

(Mintzberg, Quinn, 1991) определят организационната култура „не като елемент на модата, 
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а като вътрешна част на по-дълбокия организационен характер", в която колективният 

интерес и единството в организацията се изграждат чрез споделените убеждения, вярвания 

и традиции.  

Най- разпространено е понятието “черта”, което се разглежда като основен определител на 

човешкото поведение. В контекста на организацията, ефективността се измерва с 

възможностите на нейните членове да проявят максимално капацитета си във всяка една 

ситуация, където личностните черти и ценностите са основата на екипното оформяне и 

управлението. В организационното поведение има два основни подхода към изучаване на 

индивидуалните различия, като единият поставя акцент върху изучаването на уникалните 

личностни аспекти, а другият използва статистически анализ за определяне на най-важните 

фактори, обуславящи човешкото поведение. След 1980 година за най- сполучлива е 

призната петфакторната структура при идентификация на различните индивидуалности: 

екстраверсия, доброжелателност, доброжелателност, добросъвестност, невротизъм и 

откритост към нов опит.  

Факт е,  че кризата причинена от корона вирусната пандемия е главно здравна и 

икономическа.  Болничната структура е максимално натоварена поради липса на 

своевременна стратегия,  а здравният мениджмънт е кризисен по отношение на 

управлението на кадрите и финансите.  Налице е пълна липса на мотивация за здравните 

служители,  която на практика е в съвсем други измерения – лидерство и правилна 

организация на лечебното заведение.  Стабилността и синхронизацията на доминиращите 

ценности,  ориентирани към типа култура и лидерските стилове осигуряват известна 

предвидимост,  която е необходима за функционирането на здравната организация.   

Обект на изследването са болници в София, Стара Загора и Пловдив, тяхната структура, 

процесите, външните и вътрешните връзки, а предмет - поведението на индивидите в 

организацията, както и ключовите личностни и ситуационни фактори, които го 

предизвикват. Основната цел на проучването е на базата на теоретични постановки на 

различни автори, както и на собствени емпирични изследвания да се разкрият фактори, 

която предопределя едно или друго поведение на индивидите в пандемична обстановка и 

как то повлиява организационната култура. Отделна интерес представляват, различията в 
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личностните особености в зависимост от позицията в организацията – ръководна или 

изпълнителска. 

Реализирането на целта се постига с теоретичен обзор на съвременните теории в областта 

на личностните и ситуационни фактори на организационното поведение, както и 

прилагането на психологически инструменти, а именно. Приложени са методът на Камерън 

и Куин за изследване на типовете организационна култура: кланова, адхократичта, пазарна 

и Големите Пет. Методиките са стандартизирани за български условия от С. Карабельова 

(Карабельова, 2011) Данните са обработени в SPSS var. 26 и за целите на анализ са 

направени корелационен и регресионен анализ. Анализът се извършва при допускането, че 

ако се познават личностните предпоставки и тяхното влияние върху организационната 

култура, дейността на организацията би могла да се оптимизира в, имайки предвид 

пандемичната обстановка и с поддържането на ефективния тип култура. 

 

ИЗВАДКА И МЕТОДИКИ 

Използвана е комбинация от следните основни взимнодопълващи се 

изследователски методи: 

За анализ на влиянието на личностните характеристики е използван въпросникът на 

Донелан и колеги (The Mini-IPIP – International Personality Item Pool), който съдържа 

двадесет айтема с петстепенна Ликъртова скала за оценка (Donellan, Oswald, Baird, Lucas, 

2006). Скалата е сред най-известните и често използвани инструменти в света, базирана 

върху т.нар. „петфакторен модел на личността“. Този инструмент измерва характерните 

черти на личността и е доказал своята полезност както в клинични, така и в научни 

изследвания, което позволява оценката на петте базисни личностни измерения: 

екстраверсия, отвореност към нов опит, сътрудничество, целенасоченост и невротизъм. При 

прилагането на въпросника в българската социокултурна среда напълно се потвърждава 

петфакторната структура и високата вътрешна консистентност на всяка една от скалите 

(Karabeliova, Petrov, Milanov, Ivanova, 2012). В проведеното изследване е използвана 

методиката на К. Камерън и Р. Куин за оценка на четири типа организационна култура: 
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кланова, адхократична, пазарна, йерахична и е използван вариантът, адаптиран от С. 

Карабельова (Карабельова, 2011), в който айтемите се оценяват с петстепенна Ликъртова 

скала за оценка. Възможностите за отговор варират от „напълно съответства" до „изобщо 

не съответства". 

Обхванати са 376 човека от три здравни заведения в страната:  държавни и частно за 

период февруари – април 2021 година,  от които мъже – 157,  жени – 219;  на възраст до 30 

години – 65 човека,  от 30 до 50 г. – 188 и на д 50 години – 123;  живеещи в столицата – 29,  

в голям град – 213,  в малък град и село – 134;  държавна болница – 177 и частна – 199,  на 

длъжност лекар – 231 души,  мед. сестра – 55;  администрация – 48 и друг персонал – 42 

човека;  на ръководни позиции – 106;  на изпълнителски - 270. Изследваните лица са 

разпределени според общия трудов стаж:  до 6 г. – 71 човека,  от 6 до 30 г. – 251 и над 30 г. 

– 54 човека;  според стажа в организацията:  до 2 г. – 59 човека,  от 2 до 19 г. – 261 и на д 19 

г. – 56,  както и според стажа на конкретната позиция:  до 2 г. – 68 човека,  от 2 до 10 г. – 

258 и над 10 г. – 50 човека. Изследваните гнезда са две със състав съответно – 147 души и 

229 души. 

Емпиричното изследване е осъществено в началото на 2021 г.  чрез попълването на 

самооценъчни въпросници google платформа в София, Пловдив и Стара Загора. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Издига се хипотезата, че четирите типа организационен култури имат сравнително 

висока взаимовръзка с чертите на личността и лидерските стилове, тъй като не съществуват 

поотделно в организацията.  

Потвърди се допускането за взаимовръзката между типовете организационни култури 

и чертите на личността по Големите Пет (вж. табл. 1). Според данните от корелационния 

анализ като най-значими се извеждат взаимовръзките между доброжелателност с всеки тип 

ортганизационна култура. Макар въпросниците да изследват различни фактори на 

организационното поведение, може да се твърди, че те до голяма степен са свързани 

помежду си в своята проява. От получените резултати се оказва, че организационните 

типове култури и черти на личностте, които при дескриптивната статистика са най-изявени, 
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при корелационния анализ са взаимосвързани в положителна степен. Ясните оценки и 

точните процедури, характерни за йерархичната култура, създават вътрешна стабилност и 

интегрират служителите в една общност. Екстравертите се вписват положително при 

клановата и при адхократичтана култура 

Таблица 1. Взаимовръзки между личност и типовете култури 
 

Черти на 
личността 
Организаци
онна 
култура Кланова 

Адхократич
на Пазарна Йерархична 

Екстраверси
я 

.193** .142** 0.098 0.084 
0.000 0.006 0.058 0.104 

Доброжелат
елност 

.196** .158** .136** .149** 
0.000 0.002 0.008 0.004 

Добросъвес
тност 

0.070 .117* .154** .108* 
0.173 0.023 0.003 0.036 

Невротизъм 
0.067 .145** 0.084 0.096 
0.192 0.005 0.106 0.063 

Откритост 
към нов 

опит 

0.023 0.048 0.031 0.054 
0.660 0.358 0.548 0.299 

 

Наблюдават се слаби до умерени взаимовръзки между анализираните променливи. 

Това означава, че се поставя на едно равнище у личността фокуса към външната и 

вътрешната среда на организацията. Външният фокус повишава динамиката, 

иновативността и предприемчивастта. Стимулирането на креативността, което 

характеризира адхократичната култура, носи със себе си по-голяма отговорност в работата 

и използването на повече умения, както и научаването на нови знания.  

Вътрешният фокус се съсредоточава върху начина, по който протича работата и върху 

типа междуличностна комуникация. Но независимо от ориентацията към вътрешна 

интеграция или външно позициониране, обединяващи са двете посоки – на иновациите и на 

добрата междуличностна комуникация. Отчитането на личността и нейният потенциал е 

начин за постигане на по-висока ефективност, основана на познанията. 
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За разкриване на различията в личностните черти на мениджърите е приложен 

еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA тест). Установява се, че позицията в йерархията 

е диференциращ фактор за всяка една от чертите на личността, с изключение на невротизма.  

 

Таблица 2. Различия в личностните особености в зависимост от позицията в 
организацията 

Черти на личността Позиция N Х SD F p. 

Екстраверсия 
Ръководна 106 12.349 2.680 

0.053 0.819 
Изпълнителска 270 12.278 2.721 

Доброжелателност 
Ръководна 106 14.604 2.894 

36.595 0.000 
Изпълнителска 270 12.530 3.029 

Добросъвестност 
Ръководна 106 15.887 2.688 

87.071 0.000 
Изпълнителска 270 12.781 2.983 

Невротизъм 
Ръководна 106 12.302 3.693 

1.235 0.267 
Изпълнителска 270 11.941 2.418 

Откритост към нов 
опит 

Ръководна 106 14.368 2.135 
72.965 0.000 

Изпълнителска 270 12.122 2.353 

 

Може да се каже, че ръководителите премерват сериозно риска и са по-склонни да 

експериментират умерено. Високите нива на добросъвестност показват желание за 

постигането на високи резултати. 

Резултатите, получени по скалата за обща самооценка на М. Розенбърг, показват, че 

изследваните лица, попадат в рамките на нормалните граници, т. е. самооценката на 

лидерите не е нито прекомерно завишена, нито занижена, а по-скоро реалистична. Хората 

с ниско ниво на самооценката се ориентират към избягване на провалите, неуверени са във 

възможностите си и трудно се справят с предизвикателствата на живота, макар че не им 

липсват способности и компетентност. Хора, с високо ниво на самооценка, демонстрират 

стремеж към запазване и засилване на собствения престиж и репутация на компетентен 

човек, но е възможно поддържането на високо ниво на самооценката да е защитна 

стратегия, която се опитва да компенсира чувството за малоценност (Тютюнков, 2006). От 

тази гледна точка най-благоприятна е реалистичната самооценка, където трезвото 

преценяване на възможностите и ситуацията биха могли да допринесат за извличане на 

оптимална полза. 
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Ръководителите, според данните от изследването, имат по-скоро позитивна 

ориентация към самите себе си, чувство за лична ценност и реалистично мнение за себе си, 

своите постижения, без това да означава самоцел и егоизъм. Също така, може да се твърди, 

че умеят добре да преценяват силните и слабите си страни, което им помага да се развиват 

като личности и така да напредват и в организацията, в която работят, защото самооценката 

оказва непосредствено и решаващо влияние върху самочувствието и самоуважението, 

които са предпоставки за човешките постижения. 

Мерки за укрепване на културата са: препотвърждаване на съществуващите 

ценности; осигуряване на финансови и нефинансови награди за очакваното поведение, 

подобряване на продуктивността, поощряване на ефективните екипи, изясняване на 

очакваните резултати,  постоянни програми за развитие и др.  

 

АНАЛИЗ И ИЗВОДИ 

Резултатите от изследването показват съгласуваност между ниските стойности на 

невротизъм и възможностите за справянето със стресови ситуации. Чертите на личността 

като екстраверсия, невротизъм и откритост са взаимосвързани основно с 

междуличностните отношения. Афективните оценки са емоционални предпоставки и за 

поддържане на устойчиво членство в организацията и лоялност към работното място. 

Удоволствието от постигане на субективно желани цели насърчава изразходване на усилия 

в процеса на труда. Удоволствието от позитивни колегиални отношения и компетентност в 

работата подхранват чувството за личностен успех. Гъвкавостта и ориентацията към 

пациентите, взаимодействат във висока степен с всички аспекти на организационния живот, 

тъй като детерминират ключови ценности като творчество, свобода и новаторство. 
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Институционализираното битие на правото представлява израз на 

правнорелевантната воля на държавата, чрез която духовното битие на правото се закрепва 

по предварително установен ред. По този начин неговият нравствен потенциал, израз на 

обективни обществени потребности, се превръща в нормативна регулативна 

система.Социалните институции са обективно творение на колективното обществено 

съзнание. Те придават официална форма на социалните явления и по този начин ги 

институционализират. На институционализиране подлежат социални модели на значими 

социални дейности. Чрез институциите се придава институционалност на моделите и 

институционност на дейностите. (Dachev, 2004). Неизменна характеристика на всяко 

проявление на правото е мярата. На психологическо равнище мярата е критерий за 

отмерването на дължимото. На социално ниво мярата характеризира осъществяването на 

правата и задълженията, които на свой ред са отмерени в нормативните актове. 

Юридизирането на едно социално явление означава неговото абстрахиране като модел и 

включването му като част от системата на правото. По този начин съответното социално 

явление получава и правно значение, става компонент на правото. В изключителна степен 

този извод е приложим към изследването на психологическото насилие като правно значим 

феномен, юридизирюно като проявленив на домашното насилие. 

Законът за защита от домашното насилие влиза в сила през 2005 г. В разпоредбата 

на чл. 2 се съдържа легална дефиниция за домашно насилие – „домашно насилие е всеки 

акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и 
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опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода 

и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са 

или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо 

и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово 

присъствие.“ В хронологичен порядък, обаче, в приетия през 2000 г. Закон за закрила на 

детето е предвидено право на закрила срещу насилие. Законодателят предвижда в 

хипотезата на чл. 11 ал. 2, че всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото 

достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на 

въздействие, противоречащи на неговите интереси. 

Същевременно в посочените нормативни актове липсва легална дефиниция на 

понятието „психическо и емоционално насилие“. За прецизност и яснота следва да се 

направи разграничение между тези две понятия. 

Психическо насилие представлява въздействие върху психиката на дадено лице, с 

което му се причинява тормоз – като непристойно поведение, осъществявано през 

определен период от време, многократно или систематично и изразено чрез физически 

действия, писмено или устно, с жестове или други действия, извършени умишлено, които 

могат да накърнят физическата или психологическа цялост на друго лице. При психическо 

насилие отношението на едно лице спрямо друго, предизвиква попадането на последното в 

състояние на психологическа травма, която би могла да се изразява в тревожност, депресия 

и други форми на нервно разстройство. Формите на психическо насилие могат да включва 

вербална агресия, унижение, пренебрежение или всякакво друго нездравословно 

поведение, което може да намали самочувствието на жертвата на насилието, нейното 

достойнство и адекватно мислене и поведение. 

При емоционалното насилие въздействието отново е върху психиката на определено 

лице, но при него целенасочено се увреждат емоциите му, свързани с преживявания от 

негативния спектър – изразява се в заплашване, контрол,  което води до чувство на страх, 

на малоценност, на вина чрез интензивно обидно и унизително отношение. 

Преобладаващо проявите на психическо и емоционално насилие се припокриват, 

доколкото чрез действията – вербални и физически, се засягат емоциите и психиката на 

засегнатите лица, които са неразривно свързани. Разликата е в продължителността на 
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въздействието, интензитета, трайността на последиците и дълбочината на посегателството, 

поради което емоционалното насилие е по-лека форма и в общия случай не води до 

дългосрочни негативни изменения в психиката на засегнатото лице. 

Психологическото насилие е поведение, чрез което човек се опитва да подчини или 

унижи друг чрез различни практики, които не изискват физическа агресия. То може да бъде 

толкова фино, че може да минат години, преди жертвата да осъзнае какво се случва. 

Психологическото насилие поражда афективни, морални и психологически щети 

върху човека без физическа сила, което намалява тяхната самооценка. Например: 

обвиняване, заплашване, принуда, шпиониране, игнориране на другия, дискредитиране на 

другия, тормоз, тормоз, изолация, неуважение на мнение, насилствено отнемане на пари и 

вещи, клетви, които накърняват сериозно достойнството, публично унижение, 

ограничаване на движението, склоняване за употреба на психоактивни вещества, 

включване в антисоциални групи и организации, заплахи, изолация, групово измъчване на 

индивид или група и организиране на банди, последиците от които нараняват другите и т.н. 

Вербалното насилие е това, при което има за цел да навреди на другия човек е 

съобщение или реч. Той може (или не) да съдържа обиди или думи-табу, тъй като не е от 

съществено значение да се използват тези видове ресурси, за да се създаде психологически 

дискомфорт. Освен че предизвиква безпокойство, този вид насилие може да навреди на 

самочувствието на хората и на обществения им имидж. 

 Тормозът е един от най-ярките примери за психологическо насилие. Заплашващо 

отношение към друг човек, било то чрез викове, нагласи като заплашителна поза на тялото, 

са поведения, които могат да генерират психологически щети у жертвата. Този ефект може 

да се засили, ако вместо агресор има няколко, тъй като ефектът от сплашването се умножава 

по възприемането на много по-голям риск. 

В други случаи може да има ясни заплашителни поведения. Те могат да бъдат 

вербални заплахи или физическо поведение, които предвиждат непосредствено нападение, 

като например вдигане на юмрук във въздуха. Въпреки че физическата агресия не се 

осъществява (защото тогава вече бихме говорили за друг вид насилие), тя все още е един от 

примерите за психологическо насилие, тъй като жертвата изпитва безпокойство и страх. 
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Разбира се, обидите са друга форма на емоционално насилие върху човека, който ги 

получава, тъй като те се очернят и това генерира увреждане на тяхното самочувствие. 

Повтарящите се обиди могат да се превърнат в форма на психологическо насилие, което 

наистина е вредно за жертвата. 

Отхвърлянето е друг  пример за психологическо насилие. Когато даден индивид или 

група лица умишлено реши да изолира друг и да ги изключи от всички дейности и социални 

взаимоотношения, те в крайна сметка ще претърпят психологическите последици от такова 

поведение. 

Принудителната изолация е друга форма на психологическо насилие. В този случай 

един член на двойката, обикновено по фин начин в началото, но по-очевиден по-късно, 

започва да ограничава свободата на другия човек да взаимодейства с другите или да 

извършва определени дейности. 

Емоционална вреда може да бъде причинена и на човек чрез отричане на чувствата 

му. Ако човек изпитва определена емоция, като цяло негативна, като тъга, и друг човек, 

многократно, тя не само не потвърждава тези емоции, но и ги презира и счита, че те не са 

оправдани, очевидно той упражнява психологическо насилие над нея. Самият дисбаланс в 

отношенията между двама души може да породи авторитаризъм в който агресорът постига 

постоянна властова позиция, в която постига, че всички негови решения и мандати са 

изпълнени, без да се вземат предвид желанията на жертвата. 

При оценка на състоянието на жертвата трябва да се обърне внимание на 

интензивността на преживяване на психичната травма. Когато жертвата е в състояние на 

травматичен или посттравматичен стрес, е възможно да се наблюдава поведение, което на 

пръв поглед да изглежда алогично и притеснително за полицейския служител. Тези реакции 

са нормални реакции на ненормално събитие в човешкия живот. Остротата на 

симптоматиката зависи от фактори като: възраст; физическа и психическа кондиция на 

пострадалия; наличие на предишен опит с подобни ситуации; адекватен отговор на 

полицейския служител; подкрепа от семейството, професионалната и социалната общност.  

Остра стресова реакция възниква непосредствено в момента на стресогенното 

събитие и е свързана с първоначално състояние на вцепененост; стесняване на вниманието 

и дезориентация; отдръпване от стресогенната ситуация; депресия;  прекомерна 
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тревожност, самоизолация;  възбуда, гняв, хиперактивност. Може да се наблюдава частична 

или пълна амнезия за времето на травматичното събитие. В подобни случаи е 

препоръчително жертвата да бъде изведена бързо от стресогенната ситуация. Обикновено 

симптомите отзвучават бързо и с жертвата може да се работи безболезнено за нея. Ако това 

не стане, симптомите започват да отзвучават спонтанно след 24 - 48 часа до 3 дни.  

Посттравматично стресово разстройство възниква в случаите, когато травматичната 

реакция не е добре овладяна и жертвата не може да се справи с травмата. Става дума за 

закъснял отговор на стресогенното събитие. Симптомите на посттравматичното стресово 

разстройство са епизоди на повтарящо се изживяване на травмата като внезапно спомняне 

на отделни фрагменти от ситуацията; преживявания под формата на сънища, кошмари; 

продължаващо чувство на “вцепененост” и емоционална притъпеност;  проява на 

враждебност към другите; загуба на настроение, апетит, нарушения в съня; избягване на 

действия и сигнали, напомнящи травматичната ситуация. Реакции у жертвата на 

престъплението, различни от травматичния и посттравматичния стрес могат да бъдат 

чувство за вина и самообвинения, внушено от насилника, с цел осигуряване на “мълчание” 

от страна на жертвата или чувство за безпомощност и страх.  

Генерирането на страх и тревожност, като ефекти на насилието, може да доведе до 

негативни промени в социалното поведение на жертвата и така чувството й за защитеност 

да бъде уязвено. Наблюдават се парадоксални реакции като смях или обезценяване на 

случилото се. Друга често срещана парадоксална реакция при домашно насилие е 

неконтролируемия гняв и агресия и пренасочване на гневните реакции към неутрални 

субекти, предимно към представителите на закона. Подобно поведение, обаче, не е израз на 

лично отношение към служителя на реда и закона. Жертвата изпитва необходимост от 

незабавно разтоварване, а гневът е интензивно емоционално състояние. Обект на този гняв 

е насилникът, но не винаги взаимоотношенията жертва - извършител позволяват адекватно 

освобождаване на емоцията и в този случай гневът се пренасочва към по-достъпен обект. 

Системното и инцидентното преживяване на насилието води до промяна на 

личността. Преживяването на насилие се отразява върху качеството на справяне със 

задачите от ежедневието. То предизвиква отрицателни психични състояния, които 

нарушават изградения динамичен стереотип. Преживяването на насилие се приема като 
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събитие, което предизвиква криза на съществуването. Последиците от преживяването на 

насилие могат да бъдат описани като посттравматично стресово разстройство. То може да 

бъде открито в поведението на жертвата и в здравословното му състояние. Малтретираният, 

унизяваният, нараняваният, изнасилваният човек живее в страх. Страхът променя 

самочувствието на жертвата. Страхът провокира  ниско самочувствие и обезценяване на 

живота; усещане на омраза към себе си; съобразяване с изискванията на насилника; отказ 

от собствено мнение;  компромис със собствените принципи и потребности; чувство за вина 

и безпомощност; злоупотреба с различни вещества; хронично безпокойство. Жертвата 

изпитва неудовлетвореност от междуличностното взаимодействие и жизнената 

перспектива губи смисъл.  

Разгледаните медицински аспекти на психологическото насилие влизат в колизия с 

биосоциалната природа на човека, която предопределя признаването и гарантирането на 

широк спектър от лични, политически, социални и културни права за осигуряване 

развитието на човешката личност. Концепцията за човешките права се универсализира в 

две насоки – придобиване на международно значение чрез тяхното признаване и 

гарантиране в националните законодателства. Същността на правата на гражданите 

изразява универсалната ценност на човека, проявяваща се специфично в личността на 

отделния индивид. (Nenovski, 1994) “Личността е неделима сплав от психичните и 

социалните свойства на човека като съзнателно същество и обществен индивид, като член 

на обществото с определено положение, с дадени права и задължения, носител на 

разностранни и специфични социално значими функции.” (Desev, 1999) 

Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 

г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела 

следва да се прилага за мерки за осигуряване на защита, постановени с оглед на защитата 

на дадено лице, когато съществуват сериозни основания да се смята, че неговият живот, 

физическа или психическа неприкосновеност, лична свобода, сигурност или сексуална 

неприкосновеност са изложени на риск, например за предотвратяване на всякакви форми 

на насилие, основано на пола, или насилие при близки взаимоотношения, като физическо 

насилие, тормоз, сексуална агресия, преследване, сплашване или други форми на непряка 
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принуда. Важно е да се подчертае, че настоящият регламент се прилага за всички жертви, 

независимо дали са жертви на насилие, основано на пола. 

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 

година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на 

жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/пвр на Съвета 

постановява, че в случаи на насилие при близки взаимоотношения то се извършва от лице, 

което е или е било съпруг(а) или партньор или друг член на семейството на жертвата, 

независимо дали извършителят на престъплението живее или е живял в едно домакинство 

с жертвата. Това насилие би могло да включва физическо, сексуално, психологическо или 

икономическо насилие и би могло да причини физическо, душевно или емоционално 

страдание или икономическа вреда. Насилието при близки взаимоотношения е сериозен и 

често скриван социален проблем, който би могъл да причини системна психологическа и 

физическа травма със сериозни последствия поради това, че извършителят на 

престъплението е лице, на което жертвата следва да е в състояние да се доверява. Поради 

това жертвите на насилие при близки взаимоотношения може да се нуждаят от специални 

мерки за защита. 

 Мерките за защита от домашното насилие са определени в разпоредбата на чл. 5 ал. 

1 на ЗЗДН, както следва - задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на 

домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за 

срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, 

жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице 

при условия и срок, определени от съда;  временно определяне местоживеенето на детето 

при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и 

срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на 

извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на 

пострадалите лица към програми за възстановяване. От гледна точка на чридическия 

дисцурс тези мерки представляват негативни правни императиви. Същевременно като израз 

на своята социална природа държавата създава условия за изпълнението на програми за 

превенция и защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите 

лица. 
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Резюме: В статията се изследват произведения на български психоаналитици, творили в периода 
20-те – 40-те г. на ХХ век, в които са интерпретирани социално-политически явления като войни и 
революции. Защитава се тезата, че психоанализата може да бъде част от една холистична 
методология, чрез която да се осветлят редица социални феномени в съвременното общество. 

Ключови думи: психоанализа в България, революция, война, Иван Кинкел, Любомир Русев 

 

PSYCHOANALYTICAL "READING" OF SOCIO-POLITICAL PHENOMENA BY 
BULGARIAN PSYCHOANALYSTS: HISTORICAL PERSPECTIVE 

Stoil Lyubenov Mavrodiev, Associate Professor, PhD  

South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, e-mail: stoil_m@abv.bg 

Summary: The article examines the works of Bulgarian psychoanalysts who worked in the 20s - 40s of the 
twentieth century, which interpreted socio-political phenomena such as wars and revolutions. The thesis is 
defended that psychoanalysis can be part of a holistic methodology to shed light on a number of social 
phenomena in modern society. 

Key words: psychoanalysis in Bulgaria, revolution, war, Ivan Kinkel, Lyubomir Rusev 

 

Развитието на психологията в България започва в края на ХIX и началото на ХХ век, 

и е свързано с делото на Вилхелм Вунд, който основава психологията като самостоятелна 

наука, институционализира я чрез психологическата лаборатория, която създава в 

Лайпцигския университет. Непосредствено след Освобождението на България от турско 

робство, много млади хора заминават на Запад, където получават своето образование. Сред 

тях са Димитър Шишманов, Никола Алексиев, Петър Нойков, Цветан Радославов и др., 

които са ученици на Вунд. След като се завръщат в България, те поставят началото на 

психологическата ни традиция.  

Павел Александров очертава картината на психологията към онзи момент по следния 

начин: „За разлика от развитите европейски страни, психологическото познание в България 

се структурира в ограничен брой школи и течения. В първите 50 г. на ХХ век вътрешната 

диференциация на психологията в България се затваря в четири основни направления: 

mailto:stoil_m@abv.bg
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емпирично-интроспективно, ремкеанското, фройдисткото и материалистическото. 

Успоредно с тях са налице опити за проникване на идеите и принципите на 

функционализма, прагматизма, педологизма и др.”57. Можем да допълним, че през първите 

десетилетия на ХХ в. се поставят началото и на социалната психология в лицето на Иван 

Хаджийски, както, и основите на психотерапията от психиатрите  Никола Кръстников и 

Кирил Чолаков. 

Факт е, че психологията у нас в началото на ХХ век има ограничено приложение и 

се „затваря“ в Университетската лаборатория, която се създава пред 1904 г. Българските 

интроспекционисти пишат своите дисертации, провеждат изследвания, публикуват статии, 

но приложната психология не се разгръща така, както в Западна Европа и САЩ.  

Сред направленията в психологията от първата половина на ХХ век достойно място 

заема психоанализата. Тя започва своето развитие у нас през 20-те г. на ХХ., а нейният 

апогей е до 40-те г. на ХХ век, когато политическото устройство е сменено, и България 

попада под съветско влияние. Постепенно ремкеанството, психоанализата и други течения 

във философията и психологията са забранени и обявени за буржоазни, и стоящи върху 

неправилна идеологическа основа. Като единствено правилна методология се приема 

марксистко-ленинската философия и материализма. И тъкмо това е причината автори като 

Иван Кинкел, Буко Исаев, Младен Николов, Любомир Русев и др. да са малко известни, 

дори и на специалистите. Но тези психоаналитично ориентирани автори оставят богато 

научно творчество и създават оригинални идеи. Подчертавам, че те се са само 

популяризатори на учението на Фройд, а творчески го интерпретират, развиват някои тези, 

прилагат психоанализата като методология към социални явления, в образованието, в 

юридическата практика, психиатрията, художественото творчество (Mavrodiev, S., 2017; 

2019). 

Целта на настоящата статия е да се изследват произведения на български 

психоаналитици, работили в първата половина на ХХ век, които отразяват техни възгледи 

за обществено-политически явления. Тезата ни е, възгледите на българските автори, могат 

                                                           
57 Александров П., (2005). История на психологията, част 1, Варна, „Псидо", с. 69 
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да бъдат част от една по-цялостна методология, чрез която да се  интерпретират и  осмислят 

съвременни социално-политически феномени. 

Анализ на социални феномени в произведения на български психоаналитично 

ориентирани автори 

За Атанас Илиев е безспорен фактът, че социалното поведение на човека е 

съпътствано от редица ираационални явления като внушения, манипулации и пр. Плод на 

своеобразната социална психоанализа е статията „Стадното чувство във времена като 

днешното“, Златорог, 1943/3. В епохата в която живеем са налице моменти на стаден живот 

и на общностно чувство. Ако общностното чувство е присъщо за културните общества, 

стадното е типично за „по-закъсалите“ народи. У нас са налице и двете, признава А. Илиев. 

Като типични черти за стадното чувство в нашето общество се сочат безкритичното 

възприемане на слухове, жаждата за развлечения, склонност към презапасяване с продукти, 

но те не са характерни само за нашия народ, те са плод на времето в което живеем. 

Стремежът на интелигенцията (особено по-младата) да асимилира чуждото културно 

влияние към нашето общество, в наш национален стил, е пример за общностно чувство.  

Н. Шейтанов не е само лирик, който разказва и пресъздава по красив начин митовете 

и фолклора, той е „здраво стъпил на земята“ и прави анализ на съвременната (му) епоха. 

Статии като: „Динамизирана епоха“, Златорог, IV, 375; „Преображение на България“, 

Златорог, год. 6, кн. 4 и др. са политико-социологичен анализ на обществото по онова време. 

Предусеща се както идващата опасност (Втората Световна война), така и промените, които 

неминуемо ще настъпят в умовете, нагласите и битието на хората, борбата на ценности, 

културните промени.  

Според Н. Шейтанов духът на Европа и душата на Азия, и Северна Америка са се 

трансформирали в „жълта“ страст, там царуват парите: „Цар Долар“, Златорог, VIII, 204. 

Духовното е изместено. „Има ли пари, има всичко!“ – самоуповава се богаташът“.58 Това е 

вярата, нагласата, която изповядват много хора; тя е ценност, насока на живота. Америка е 

чудото на света – архитектурни гиганти, небостъргачи, които са сравнени с нова вавилонска 

кула. Но това е кула, извисяваща се над народи и раси, светилище на цар Долар, пише 

                                                           
58 Шейтанов, Н.  Цар Долар: Златорог, VIII, с. 205 



 
 
 
 
 

257 
 

авторът. Цар Долар е всепоглъщащ и всеможещ. Индустриалците се съизмерват с графове 

и барони, те не са войните и армията на този цар. Той превръща живота в сделка, в т.ч. 

любовта и бракът. Животът в Америка става механистичен, битът е високо технологичен, 

навлизат машините в помощ на хората. Американците пътуват, но: „Цар Долар знае защо 

пътува около земята – острото му око иска да обгледа света, да не би някъде да е останала 

още неизползвана възможност за капитал, промишленост и търговия“.59 Насърчава се 

активността и предприемачеството. Американките поучават останалите жени по света, но 

това е благодарение на помощта на долара. Науката се развива единствено и само, за да 

носи богатства или да укрепват оптимизма. Сочи се голямото влияние на вестниците, което 

се е превърнало в бизнес, като всеки друг. Рекламата е завладяла всичко, „дебне в красиви 

изгледи, лети с облаците ..“.60 Тя се използва от душата на търговеца по-най добър начин. 

И всичко това е в името на цар Долар. Религията също не е подмината от това.  

Психоанализа на революционните движения 

Иван Кинкел (1924) защитава идеята, че в революционните движения има 

психопатология. Революцията има различни измерения – от социално-икономически – до 

публично-правни и политически. Чрез революционните движения се разгражда 

съществуващата (стара) политическа система и се образува нова.  

Психоаналитикът определя революцията като „необходим етап на общественото 

развитие, съвършено неизбежен и дори необходим там, където е попречено мирното 

еволюционно развитие“.61 Затова революциите, въпреки че са деструктивни явления, 

представляват за автора „здраво начало, мощни сили, които дремят в народите, те са 

стремеж на народите да се развиват, да създават нови форми на живота“.62 От психологична 

гледна точка те са определени като „мощно избухване на дълго потискан афект“.63 Афекта 

се натрупва, когато общественото развитие е фрустрирано, но тъй като афекта търси 

                                                           
59 Шейтанов, Н.  Цар Долар: Златорог, VIII, , с. 207 
60 Пак там, с. 208 
61 Кинкел И., (1924) Социална психопатия в революционните движения (Социално-психологичен и психоаналитичен 
очерк върху психологията на революционното общество), С., с. 5 
62 Пак там, с. 6 
63 Пак там, с. 6 
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разрешение (разреждане), в социално-психологичен план той избухва като революция. 

Кинкел отбелязва, че в тези си измерения афектът не е нещо ненормално. 

При революцията се забелязва регрес към примитивната човешка психика, тъй като 

се разрушава установеният до момента ред, което според ученият е извънредно силен стрес, 

или както го определя – „силно нравствено потресение“.64 Тъй като обществото (повечето 

хора) са свикнали да имат авторитет, власт, която да ги управлява, тяхното събаряне е 

такова силно преживяване. Векове наред управлението е било авторитарно, семейството, 

рода, религията, правото, морала почиват върху такова управление, и когато то се разпадне 

изведнъж, човек изпада в „душевна катастрофа“.65 Новите авторитети, които се създават от 

революцията нямат силата и влиянието на авторитетите от авторитарното управление. 

Освен това живота на хората, след революцията става несигурен, изтъква авторът. Също 

така хората загубват пари, лично имущество често, именно това е теренът, върху който 

може да се развие психопатия у цялото общество. 

Какво разбира Кинкел под понятието „социална психопатия“? Въпреки, че 

социалната психопатия не приема такива остри форми, както индивидуалните, все пак 

ученият установява паралел между двете. Той привежда като цитати и доказателства това, 

което казва Лю Бон за масовите психични явления66: изгубване на съзнателността, 

ориентирането на чувствата и идеите в едно направление, бързо привеждане в действие 

внушените (на тълпата) идеи. Хората в тълпата, продължава нашият психоаналитик, са 

безкрайно жестоки, импулсивни, раздразнителни, неспособност да се разсъждава. Докато 

човек може да управлява своите емоции, тълпата не може, тя е с маниакален характер, тя 

променя настроенията си, поведението може да е полярно. Кинкел подчертава, че когато 

човек е подвластен на влиянието на тълпата, може да извърши дори тежки престъпления. 

Специално посочва, че „за маниакалната психология на тълпата са характерни 

                                                           
64 Кинкел И., (1924) Социална психопатия в революционните движения (Социално-психологичен и психоаналитичен 
очерк върху психологията на революционното общество), С., с. 7 
65 Пак там, с. 8 
66 Кинкел И., (1924). Социална психопатия в революционните движения (Социално-психологичен и психоаналитичен 
очерк върху психологията на революционното общество), С., с. 13 
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внушаемостта и лековерието“.67 Той обяснява поведението на тълпата с това, че тя „мисли 

чрез образи, напоени със силно чувствено съдържание“.68  

Фройд пише, че когато хората се обединят в групи, „всичките им задръжки отпадат 

и всички жестоки, брутални и разрушителни импулси, които лежат дълбоко в индивидите 

като реликви от една примитивна епоха, се раздвижват и намират лесно и бързо 

удовлетворение“. Масовите явления в съвремието са атавистични отгласи от минало. Но 

той надценява това, че в праисторически времена членовете на първичната орда са се 

надигали да унищожат своя патриарх (водач). И от тази гледна точка революцията се 

очертава като акт на канибализъм. Следите от тази примитивна травма живеят и в 

настоящето.69  

Сравнявайки поведението на нормалния човек с това на тълпата, Иван Кинкел 

отбелязва факта, че нормалният човек функционира в съответствие с разума си, може да 

диференцира реалното от фантазното, докато тълпата прибавя, „с нейното разстроено 

въображение“ към истинския образ или факт, събитие, нещо емоционално, невярно, или 

нереално събитие и ги смесва заедно, в едно. „Тълпата, респ. индивидът в нея, не разделя 

субективното от обективното“.70 Може да се каже, че тълпата приема за реалност образите, 

идеите, които са й внушени, затова авторът отбелязва, че тя лесно се поддава на илюзии. 

И за психопатията при конкретната личност, и за тълпите са характерни крайните 

чувства. Тълпата може да възприеме лесно и ексцентрични идеи.71 Тълпата не търпи 

противоречия. 

Въпреки маниакалната крайност, тълпата, пише нашият психоаналитик, може да 

носи често високо морални идеи, или – обратно, крайно аморални черти.72 Кинкел подържа 

тезата на Фройд, че психопатологията на тълпата представлява регрес и се стига до 

поведения, присъщи на дивака. 

Изтъква се, че тълпата следва „сляпо“ своя водач, той има над нея абсолютна власт.  

                                                           
67 Пак там, с. 14 
68 Пак там, с. 14 
69 Sterrenburg, L. (1975) Psychoanalysis and the Iconography of Revolution, Victorian Studies, Vol. 19, No. 2 (Dec., 1975), pp. 
241-264, Published By: Indiana University Press 
70 Кинкел И., (1924). Социална психопатия в революционните движения (Социално-психологичен и психоаналитичен 
очерк върху психологията на революционното общество), С., с. 17 
71 Пак там, с. 16 
72 Пак там, с. 16 



 
 
 
 
 

260 
 

Диференцират се три „грандиозни социално-психологически преживявания“73: 

революции; войни и религиозни движения. И в трите, пише нашият автор, се откриват 

психопатологични явления. В революциите се открива маниакална психоза.  

Основни елементи в психологията на революционните движения, които са 

индикатори за психопатия са: разстройство в количеството на идеите, в смисъл много идеи; 

повишаване на душевната чувствителност (възбудимост) на тълпите, съчетана с 

патологични афекти, импулсивност, липса на психични задръжки74, разстройват се и 

половите влечения, в смисъл – усилването им. Прави се извод, че това са все черти на 

маниакалната психология. 

Действително, когато обществото е завладяно от дух на една масова еуфория, 

неговите членове не могат критично да предвидят това, което ще се случи след 

изчерпването на силния емоционален и духовен заряд.  

Ключов момент е, че в „манията има психологическа регресия към първобитната 

човешка психология“.75 Примитивният психометанизъм на регресията предполага 

проекция на вътрешните възприятия навън; егоцентризъм и фантастичност-символизъм.  

Социална мания, която обхваща революционните движения е свързана и с техните 

водачи, които имат подобни черти в характера си. Авторът допуска, че самите участници в 

тези движения (и са на първа линия), също имат подобни черти: „те особено се увличат от 

социални идеологии“.76 Те встъпват в конфликт с обществените условия и в мирно време 

често това са артисти, художници и др. В същото време това са личности, които са по-будни, 

чувствителни, реагиращи по-остро на ненормалните и непоносими обществени условия.77 

От друга страна са повече или по-малко хора с психопатична душевна ориентация.78  

Установява се социално психологично „заразяване“, ирадиация на емоции и 

настроения в тълпата, определена от психоаналитика като „психична епидемия“.  

                                                           
73 Пак там, с. 19 
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Друг щрих към революционното движение е увличането от крайни идеи на хората, 

участващи в него. Тези идеи могат да ескалират или да бъдат насочени във всевъзможни 

посоки, а това от своя страна може да доведе до радикализация, още по-голяма деструкция 

и хаос. Тези процеси са изключително динамични, разгръщат се с голям енергиен заряд. 

Хората (тълпите), участващи в революционните движения не си дават сметка, за 

това, че техните идеи, желания за бъдещето могат да бъдат наивни, дори утопични и 

неизпълними. Кинкел ги определя като: „утопични, фантастични и неприложими в 

живота“.79  

Важен патологичен симптом в психологията на революционното общество е 

„издигането на психопатни типове в ролята на господстващи  в политическия и духовен 

живот лица“.80  

Механизмът на създаването на водачите, според Кинкел се състои в следното: от 

една страна са революционните масови настроения и ако се появят лица, които да 

удовлетворят и оглавят тези настроения, те стават водачи. Но е ясно, че тези водачи 

притежават особена личностна структура. „Водачите се движат от масите, те са само 

идеолози и изразители“.81 А масите могат да попаднат дори под хипнотично-магнетично 

влияние. Тук изпъква и един друг механизъм – потребността, очевидно, на хората да бъдат 

направлявани и/или управлявани, водачите да изразяват дори вербално щенията на 

народните маси. А когато водачът е маниакален, или когато упражнява силен натиск, хората 

се готови да бъдат водени. 

Психоанализа на войната 

За Фройд войната е временна регресия, в същото време тя е циклична и повтаряща 

се в човешката история.82  

Задълбочен психоаналитичен „прочит“ на войната прави Любомир Русев. Човешката 

природа е сложна и подвластна на нагоните, в т.ч. на деструктивни сили. В същото време 
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човекът е модулиран от културата, и по този начин нагоните, поне в известна степен, и при 

известни обстоятелства са притъпени и контролирани. Така, че: „У всеки човек дебне 

хищник … но идват моменти, когато индивид или нация са застрашени и хищникът се 

оживява“83. Когато хищническото у човек оживее, той е способен да убива себеподобните 

си. Войната е деструктивен акт, който няма равен по себе си. Целта е да бъде описана 

мотивацията за войнствения инстинкт, желанието да се умира за идеали и „възможността 

да се гледа ужаса с отворени очи“84. 

Приема се основополагащият за психоанализата постулат, че при човекът и 

животните съществуват два противоположни нагона или влечения -  към живота и към 

смъртта.  

При човека е налице „осъзната войнственост“, под която се разбира желание да се 

воюва, но при наличие на някакъв ясен идеал, например освобождаване от робство, което е 

своего рода национален идеал; може да бъде религиозен дълг и др. Една такава идея, 

например национално освобождение, оправдава действието – което само по себе си е 

агресивно. Това оправдаване идва от факта, че човекът е нравствено същество и за да не 

чувства вина или скрупули, има нужда да оправдае на враждебните действия. Тук Л. Русев 

прави паралел между действията на първобитните хора, респективно малките деца, които 

грабят без да чувстват скрупули, докато съвременният човек воюва „след като има ясна 

морална цел във войната“.85 Но героизмът „се оживява от себеотрицанието, от влечението 

към борба, от скритото войнствено настроение, което ще се изрази в стихия“86.  

В същото време силното самосъзнание търси силна личност, водач и по такъв начин 

се намалява съмнението за неуспех. В моментите на народни изпитания, борба, се издига 

вожда и се създава едно „верско“ отношение към него, т.е. почит като към божество, сляпа 

вяра в неговите възможности, достигаща до ирационалност. Неговата личност се издига в 

култ; хората имат определени очаквания от него. Така масата, народът, доброволно се 

подчинява на авторитета. Русев пише, че подобен феномен, назад в историята, се открива в 
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отношението към Крали Марко. Сляпото подчинение на вожда се случва под влияние на 

духовни потребности (в случая от свобода, освобождение). Логичен е изводът, че 

психичното единство на личността в такива трудни времена се възстановява само чрез 

уеднаквяване с вожда. Така отделната личност снема от себе си отговорността за 

собствените си избори и действия. „Той (вожда) е необходим за отделната психика, за да се 

освободи тя от трудната, и често пъти опустошаваща душата, борба между мотивите и да 

действа не по пътя на волевия избор, а под влияние на внушени автоматизми“87. По този 

начин личността, бидейки в състояние на страх, излиза от него чрез динамика, действие, 

иначе тя е в едно застинало статично положение. Освен това, чрез уеднаквяването с 

авторитета се придобива личностна сила и значимост. Постулира се, че това са 

психологичните основания за авторитарното устройство на войската, обществото, когато се 

подготвя за война. Нацията винаги търси вожда, водача, и ако не успее (например да се 

освободи) обяснява това с липсата на водач. По този начин отново се снема отговорността 

за провала от конкретния човек.  

Л. Русев намира за правопропорционални физическата сила и волята, 

целеустремеността. Физическата сила е предпоставка за един силен катексис.  

Хората привикват с ужаса и хладнокръвното гледане на смъртта може да бъде 

резултат и от подобно привикване. „Развива се хипноза на ужаса, едно опиянение и едно 

очарование от ужаса“.88 До очарование от ужаса може да се стигне, тъй като сякаш у него 

има някаква величественост. На човек е присъщо да се впечатлява от идеята за безкрайното 

и именно то води до подобно отношение.  

Опиянението от ужаса е свързано с това, че човек е стъписан, но в същото време 

човешката психика иска да победи, пише авторът. „Едно свръхусилие за приспособяване и 

превъзмогване над собственото си нищожество за да изплува силата“.89 Преживяването 

едновременно на нищожество и величие, с която се обяснява този феномен, очевидно е 

свързана с т.нар. върхови, или мистични преживявания, както по-късно ще ги определи 
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един от големите представители на хуманистичната психология – Ейбрахам Маслоу.90 На 

човекът е присъщо да изпитва и преживява необичайни състояния на съзнанието, и както 

виждаме, Л. Русев ги загатва. „Идеята за страданието при ужаса крие едно тайнствено 

величие, един неизразим чар. И тази идея прави от мъченика – богоподобен, от разпнатия 

Христос – възкръснал Бог“.91  

С ужаса може да се привикне чрез обучението на населението в бойни умения или 

предпазване от военни нападения, от излагането на бойна техника. Другото средство за 

сродяване с ужаса са военните музеи, в които се излагат оръжия, военна техника. Очевидно 

е, че Русев описва механизмът на адаптацията: когато човек е изложен често на даден 

стимул, той се адаптира към него, възможно е да започне да го приема за нещо „естествено“. 

Друго средство са военните филми, които стават популярни към онзи момент; военните 

действия са реалистични, пресъздават се батални сцени. Зрителят приема реалността 

(войната) но в същото време е в безопасност.  

Тук можем да направим препратка към нашето съвремие, което поднася на децата 

виртуални възможности да участват в бойни и военни игри. 

От психологична гледна точка, заключава Русев, подготовката за война означава 

война. Създаването на войнствено настроение води до кръвопролитие. 

Каква е картината на съвременното ни общество и може ли психоанализата, в 

частност идеите на Кинкел, Русев, Шейтанов и др., да дадат своя интерпретация и гледна 

точка на случващото се? Пред последните 1-2 години бяхме свидетели и преживяхме  

масови протести, с елементи на безредици, смяна на правителства и парламенти, 

увеличаване на икономическата и политическа криза, коронавирусната пандемия; не далеч 

от нас се водят военни действия и пр.  

Психоанализата може да обясни феномени като: ирационалността на хората в 

изборите им за парламент; лесната внушаемост и манипулируемост на големи кръгове от 

обществото; безкритичното следване на авторитарни личности, „идоли“ и „герои на нашето 

време“ (лица, възприемани за спасители на нацията); вярата в романтични идеи; ескалиране 
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на национализма. Дълбинната психология дава отговор и на въпроси, свързани с 

манипулирането в социалните мрежи, търпимостта към политическия елит; мотивацията за 

лидерство и власт и др. 

В Заключение: Българските психоаналитично ориентирани автори, работили 

активно между двете Световни войни, поставят началото на психоаналитичното движение, 

което е сред водещите направления в българската психология и интелектуална традиция. В 

своите трудове, чрез психоаналитичната метода, те съумяват да проникнат в дълбините на 

сложни социални явления каквито са революциите и войните. В тези феномени на масовата 

психология вървят ръка за ръка както нормално-психологични, така и психопатологични 

проявления, които Кинкел и др. автори са успели да доловят. Техните идеи могат да бъдат 

методология за анализ на днешния обществено-политически живот.  
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ПРОМЕНИ В ИЗМЕРЕНИЯТА НА АСОЦИАЛНОСТТА В УСЛОВИЯТА НА 
ПАНДЕМИЯ 

Доротея Росенова Дунева, гл. асистент, доктор 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Философски факултет, 

 катедра ”Психология”, teia_duneva@abv.bg 

 

Резюме: Пандемията от Ковид – 19 произведе множество ефекти върху юношеската асоциалност, 
повлиявайки в различна степен факторите, които я провокират. Разпространението на болестта 
доведе до цялостна реорганизация в образование, здравеопазване и икономика и предизвика 
базисни промени в индивидуалната жизнена стратегия на хората. Безспорно децата и юношите 
изпитват най-силно натиска на противоепидемичните мерки ,които налагат в една или друга степен  
ограничение или невъзможност за адекватна социализация. Значимостта на тези събития променя 
процеса на регулиране на асоциалността, концентрирано и подплатено с трансформираните 
междуличностни отношения в семейството, групите на връстниците , училището и  общността. 

Ключови думи: юношество, асоциалност, семейство, училище, пандемия 

 

CHANGES IN THE DIMENSIONS OF ASSOCIATION IN A PANDEMIC CONDITION 

The Covid-19 pandemic produced many effects on adolescent asociality, affecting the factors that provoked 
it to varying degrees.  The spread of the disease has led to a complete reorganization of education, health 
and the economy and caused fundamental changes in people's individual life strategies. Undoubtedly, 
children and adolescents are most under the pressure of anti-epidemic measures, which impose to one 
degree or another a restriction or impossibility of adequate socialization.  The significance of these events 
changes the process of regulating asociality, concentrated and underpinned by the transformed interpersonal 
relationships in the family, peer groups, school and community. 

Key words: adolescence, asociality, family, school, pandemic 

 

Пандемията от Ковид -19 се превърна в едно от най-значимите жизнени събития както от 

гледна точка на отделната личност , така и на обществото. В този смисъл това световно 

събитие внесе промени  във всекидневния ритъм на живеене и в обществената динамика на 

преживяване на пандемията. Обстоятелството, че вече две години се борим с последиците 

от вируса, превърна безспорното му доминиране в част от биографията на всеки един човек. 

Принудени сме да признаем, че дестабилизацията не се ограничи в и без това широките 

обществени и социални рамки на здравните, образователни и икономически кризи, а 

рефлектира остро върху поведенческите изяви на индивида и неговите социални роли. 
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Подобни житейски перипетии предизвикват всяко поколение да търси начини за адаптация 

и справяне, според своите възрастови, личностови и социални характеристики.  

Асоциалното поведение се развива в динамиката на взаимодействие между индивидуално-

психологични фактори и условията на социалната среда. Пандемията доведе до  промяна в 

социалните позиции в това число и измеренията на личностния потенциал на юношите. 

Психолози, лекари, педагози, криминалисти се ангажираха с изследвания  насочени към 

променената динамика в  активността, обучението, възпитанието и междуличностните 

отношения на децата и юношите. Юношеството е преходен етап в развитието на личността 

и предопределя етапа на зрялост в живота. Основната му характеристика е нестабилността. 

Едва ли е нужно да се доказва, че кризите в обществото корелират със засилване на 

проявленията на юношеската „криза”, която е  „задължителна” и ясно изразена 

/Левкова,2003/.  Юношата  насочва познавателната си сила към откриване на 

противоречията в морала и обществено наложените предразсъдъци, както и между 

законодателството и моралното поведение. Натрупаният опит е все още беден, което 

затруднява създаването на оригинални идеи и постъпки. Тези „нормални” за възрастта 

търсения на отговори по неизбежност включват в себе си събитията и обществените 

процеси подчинени на справянето с последиците от пандемията. Рязкото противопоставяне 

на отделни социални групи и институции  доведе до безпрецедентен срив в доверието, което 

рефлектира върху личностните и социални ориентири на юношите свързани с идеите, 

ценностите и нагласите, създадени от семейството и фиксирани в обществото. 

 Образът за себе си на юношата не съдържа нищо друго освен представата, идеята, 

която включва физическия изглед, но най-вече преценката, която юношата му отрежда. 

Този образ често няма коректна връзка с действителността, но носи всички характеристики 

на въображаемото. Следователно образът за себе си се „закача” от една страна за 

действителността, а от друга за историята на личността. /Деларош,2011:16/.  Пандемията 

наложи контрол над границите и обърна тяхната посока от връстниците, което е нормално 

за тази възраст, обратно към родителите. Това налага реорганизиране на мисли и чувства, 

усложнява  отношенията с родителите, които изправени пред императивно наложени 

ограничения на свой ред ги налагат на децата си.  Причината е, че вече има нова територия, 
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тази на здравето, която трябва да се защитава. Юношеското противопоставяне на 

ограниченията се съпътства от явна безразличност или категорично отричане на рисковете. 

Същевременно ежедневните човешки загуби се превръщат във видим от всекидневието 

факт, който недвусмислено предизвиква  юношите да се адаптират към новите условия на 

учене и срещи. Правейки опити да възприеме новата реалност за себе си юношата се 

сблъсква с тревогата от новите задължения на възрастен. По време на пандемия 

променените граници не остават статични, защото фактите и събитията, които ги налагат са 

силно динамични. В този контекст се разгръщат тревожните реакции на децата и юношите, 

които водят от една страна към отчуждение, тенденция към социална алиенация, а от друга 

към интензивна социална индивидуализация. Промените се усещат най-силно от родители 

и учители защото в семейството и училището те са най-видими. Това е рискова, конфликтна 

и критична възраст, която е силно зависима от родителите и социалната матрица, в която се 

намират, от историческите условия и констелации. Ето защо характерните за обществото в 

този момент крайни убеждения, промяна в ценностите, отричане на науката и 

неустойчивостта на обществено доверие водят до още по-бурни личностови противоречия 

при юношите. 

Младежите имат  фундаменталната личностна потребност от общуване на ново 

социално ниво и самоутвръждаване. Процесът на търсене на собствената идентичност 

минава през изпробване на различни решения, доказване на способностите, умение да се 

представиш пред другите със собствените си мотиви. Пандемията обаче сложи „лимит” на 

другите, извън семейството и внесе съществени промени в социалния и емоционалния 

живот. Членството в групата на връстниците е особено важно и водещо за самочувствието 

на младежите защото подпомага усещането за собствена ценност/Славин,2004:133/. 

Групата  замества значимите възрастни, тя социализира желанието, затова и тревогата, че 

може да бъде отхвърлен от нея присъства при почти всички младежи. Институционалната 

принуда, родителските страхове свързани със здравето, икономическото оцеляване и 

образователната криза допълнително засилват угнетеността и потиснатостта на юношите. 

„Особено травматично въздействие има медийното демонизиране и заклеймяване на най-

същностната за човека потребност от общуване и социална интеракция. Най – ощетени в 

това отношение са децата. На тях им е вменено чувство за вина, че се опитват да навредят 
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на възрастните си роднини” /Добрев,2021: 17/. Пандемичните предизвикателства задвижват 

прекалено бързо хода си и младежите изпитват силна тревога пред бъдещето. Те стават 

дестабилизирани, губят усещането си за граници, чувстват се зле в кожата си. Когато нивата 

на тази тревожност станат особено високи юношите търсят средство за облекчение, което 

води до поведенчески зависимости /булимия, алкохолизъм, наркомания/. Отношението на 

младежите към опасностите е разнообразно и в пряка зависимост от личностните им 

характеристики. Една значителна част от тях проявяват безразличие към личностно – 

житейските проблеми. Отказват да се замислят за опасностите и начините за превенция от 

тях. Липсва им личностна позиция по основни обществено-социални въпроси. Промяната 

ги шокира, стресира, депресира. Необходима им е помощ и емоционално – доверително 

общуване. Младежите силно се нуждаят от хора и идеи, в които да повярват, от 

съмишленици, които да потвърдят, че са взели правилните решения. За съжаление 

обществените и социални събития белязали пандемичната реалност не притежават 

съзидателно значение, което да има силата на смисъл за юношеското търсене.  

Според изследване на Анастасия Гоцева /Гоцева,2006:404-406/ на върха на 

терминалните ценности / които определят смисъла на човешкото съществуване/ юношите 

поставят здравето; на втора рангова позиция е стремежът към свобода, който заедно с 

поставените на пета и шеста позиция „увереност в себе си” и „развитие” разкриват 

спецификата на този възрастов период.  Потребността от преживявания свързани с хора и 

предмети от околния свят младежите свързват с ценности като истинско приятелство, 

щастие за другите и активен живот. В реда на тези мисли хипертрофиралият „страх за 

здравето” и ограничаването на свободите са абсолютни антагонисти на посочените 

ценности. Множество научни проучвания на юношите показват, че променящия се свят по-

скоро ги плаши отколкото привлича и мотивира. Ежедневието на младите хора се 

проблематизира, забавя се социализацията, ценностите девалвират, а нови липсват. 

Младежите преживяват реално проблемите от разстроения емоционален и социален живот, 

това повлиява тяхното самочувствие и самооценка. Невъзможността за адекватен социален 

опит по време на пандемия затруднява създаването на стабилни критерии за самооценка, 

често тя има преходен и ситуативен характер. Липсата на социални отношения с връстници 

извън виртуалното пространство повлиява адекватната самооценка. Занижената 
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самооценка води до неувереност, повишена тревожност, резервирано  отношение към 

положителни оценка от другите, потиснатост, чувство за малоценност. Юношите 

демонстрират неадекватност и безпомощност в социалните контакти и липса на 

самоувереност при справяне със задачите. Асоциалните прояви са средство за преодоляване 

на вътрешната тревожност и несигурност: отсъствия или формално участие в онлайн 

обученията, въвличане във вандалски прояви, груб език, склонност към участие в 

маргинални групи.  

Пандемията създаде условия за още по-високата толерантност към насилието. 

Онлайн тормозът, унижаващите достойнството коментари, безусловното отхвърляне се  

превърнаха в социална норма  без отчитане на индивидуалните последици за юношата и 

околните.  

           Епидемията от Ковид 19 построи истински вододели на разделението по редица 

социални проблеми. Дебатите се провеждат и аргументират главно в социалните мрежи. 

Това е познат, благодатен като възможности на изява терен за юношите. Общуването  в 

социалните мрежи оказва въздействие и върху динамиката към завишаване на 

самооценката. Юношата лесно си вменява качества, които не притежава. Това го прави 

подозрителен, критичен и недоверчив  към другите. Онлайн общуването при нереално 

завишената самооценка се характеризира с висока импулсивност и необмисленост. 

Завишената самооценка не изисква анонимност , юношата става демонстративен, 

свръхкритичен към родители, учители и институции, често агресивен.  

         В границите на непосредствените човешки взаимоотношения изолацията налага 

междуличностна дистанция, която дестабилизира, особено децата и юношите. Слабата 

социална адаптивност принципно води до социална изолация и изграждане на асоциална 

личност. В условия на пандемия се налагат намаляване честотата на контактите, наблюдава 

се стеснение на периметъра на толерантността и доверителното общуване. Онлайн 

общуването формализира междуличностното сътрудничество за сметка на влошаване на 

социалнопсихологическия климат в класа и завишаване на конфликтите между връстници. 

Тревожна е и тенденцията към  проява на остри и продължителни междуличностни 

сблъсъци във всекидневното общуване между учениците. Техният генезис притежава 

общите характеристики на основните социални проблеми и обществени противоречия 
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свързани с пандемията, но са продукт преди всичко на интерпретация и индивидуално 

виждане през призмата на юношеските личностни диспозиции и социални фактори, 

подкрепящи асоциалността.  

Предпоставка за ангажиране с асоциално поведение е и неспособността на 

институциите да осъществяват контрол върху юношите. Обществеността насочва своето 

внимание към явления и факти основно свързани с разпространението на Ковид 19. В 

същото време се наблюдават смущаващи последици при децата и юношите като: силен спад 

в интереса към учебния процес, отпадане от училище, отчужденост и виктимност сред 

учениците. 

        Когато се появят събития от такъв обществен и социален мащаб най-незащитени са 

децата и юношите поради липсата на жизнен опит и възможност за професионална, 

образователна и икономическа автономия. Проектираната първоначална дефиниция на 

пандемичната ситуация наложи на родителите свръхмерна адаптация, която „използва” и 

„изтощи” личностен потенциал, социален, здравен и финансов ресурс. Това автоматично 

внесе промени в семейството и в частност в отношенията с децата. Семейството е микро 

социална система, която оцелява физически и духовно в  социалните  макро мащаби на 

обществената система.  Неговата  подкрепа е външен фактор, регулиращ мислите, чувствата  

и поведението на децата.  

 Общественото възприятие на пандемията е свързано с  липса на адекватна грижа и 

социална подкрепа от страна на институциите, което причинява враждебност, гняв, ниска 

самооценка и тревожност на родителите. Това създава дефицити в емоционалните процеси 

между членовете на семейството. Безпрецедентното противопоставяне в обществото по 

отношение на някои казуси свързани с пандемията, „обслужва” характерната за възрастта 

индиферентност към социалното и резултира в демонстративно отхвърляне на наложените 

ограничения. „Новото нормално” превзе територии и от неписаните закони на обществото 

свързани със смисъла. Събитията от всекидневието днес трудно се поддават на личностен 

контрол. Съсредоточаването на общественото внимание единствено и само върху 

катастрофичните последици от пандемията за почти двегодишен период промени 

съществено рутината на ежедневието защото изиска реорганизация в социалното 

присъствие на хората. Големите мащаби на кризата са силно обвързани с всекидневния 
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начин на живот, налага се декомпозиране на житейски планове и социални роли, 

включително и тази на родител. Взаимоотношенията на юношите с родители, връстници и 

социални обстоятелства се променят с промяната на основните доминанти на нравствените, 

материални и социални измерения на Аз-а, видими днес. В резултат на тези промени 

ставаме свидетели на взрив от агресивни прояви между деца и юноши, избухнали с 

подновена сила след връщането в училище. Успехите и неуспехите, които съпътстват 

справянето с пандемията са част от личностно преживени събития на родители и деца. Ако 

промените през които преминават се възприемат единствено от позицията на насилствено 

наложени, те не само че не се приемат от Аз-а, но могат да встъпят в конфликт с него. Тези 

обстоятелства водят до промени в ролевия репертоар на родители и юноши. Променя се 

динамиката на жизнено важния диалог на юношите със семейството. Това напрежение 

обичайно се снема, чрез конформиране на юношеския Аз към нежеланите промени или чрез 

отказ, често пъти рискован и асоциален , от изпълнение на наложеното правило. 

Превантивните практики за опазване на здравето изместиха превенцията на 

асоциалността, която периодично напомня за себе си и дискредитира усилията за справяне 

със ситуацията на родители и учители. Към съвременния контекст на непосредственото 

влияние на пандемията върху юношеската девиантност имат отношение психолози, 

педагози и социални работници. Безспорно само на теоретично равнище не е възможно да 

се изградят прецизни научни изводи  по отношение влияние на пандемията върху 

асоциалността. Тепърва ще се трупат резултати от емпирични изследвания, които ще 

очертаят възможните начини практически да се справим с последиците от „дългото 

боледуване на света” и в частност с негативното влияние върху факторите формиращи 

асоциалността. 
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ПРИЛОЖНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ 
ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 

Гл. ас. д-р Иван Кирилов Иванов,  
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий, гр. София, България, i.k.ivanov@ts.uni-vt.bg 

  Резюме: В настоящия текст се анализират въпросите с правата на човека по време на 
криза, свързана с появата на вируса COVID-19. Чрез авторски инструментариум се анализират 
нагласите, проблемите и възможните промени, които могат да бъдат предприети от 
институциите, за да се подобри въпроса със състоянието на човешките права в България по време 
на пандемична криза. Приложната страна на проучването е свързана с интерпретации на нагласи 
и предложения, които могат да подобрят усещанията и взаимодействието между гражданите, 
институциите и държавата по време на бъдещи социални кризи.   

  Ключови думи: граждански и човешки права, пандемична криза, психология и права на 
човека, психо-социална епидемия и стигма.      

 

APPLIED PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION DURING 
A PANDEMIC  

Ass. Prof. Dr. Ivan Kirilov Ivanov, 

 VTU “Sv.sv. Kiril and Metodii”, Sofia, Bulgaria, i.k.ivanov@ts.uni-vt.bg 

  Summary: This text analyzes human rights issues during the COVID-19 crisis. The author's 
toolkit analyzes the attitudes, problems and possible changes that can be undertaken by the institutions to 
improve the issue of the human rights situation in Bulgaria during the pandemic crisis. The applied side of 
the study is related to interpretations of attitudes and suggestions that can improve the feelings and 
interaction between citizens, institutions, and the state during future social crises. 

  Keywords: civil and human rights, pandemic crisis, psychology and human rights, psychosocial 
epidemic and stigma 

 

  Въведение 

  Проведеното изследване и последващия анализ целят систематизация на дефицитите 
и идентифициране на възможностите за подобряване на правата на хората в България в 
период на засилена социална криза, свързана със заразата от вируса, наречен „COVID-19“. 
Ковид кризата от 2020 г. постави на изпитание в световен план различните обществени 
системи и начина по който те реагират на увеличените страхове и тревоги на хората. Психо-
социалните проблеми на индивидуално ниво рефлектират върху начина на живот на групите, 
а от там и на обществено ниво - най-вече по отношение регулиране на отношенията: свобода 
– рестрикция и солидарност – контрол. Криза, каквато е вирусната епидемия може дълбоко 
да подкопае утвърдения социален ред, като подлага на изпитание различните обществени 
структури и правила, както и развращава културата и споделените норми на 
взаимоотношения. Тя осветява скритите пукнатини в човешките отношения, задълбочава 
грешки и нерешени въпроси.  
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Нарцистичната разрушителност и липсата на солидарност се разглеждат като устойчиви 

черти на постмодерния свят (Бауман 2000, с.233). Много социални връзки са загубени или 

разкъсани, поради съществуваща криза на лидерството и авторитета. От тук идват 

изолацията и трудността да се работи в групи, което може да се разглеждат като израз на 

растящото социално „втечняване“ (Бауман, 2000, с.234) на отношения. Допълнително към 

тази постмодерна криза се наслагва пандемичната, която изтиква на преден план тъмните 

страни на социалната система. Понякога тези разрушителни страни на обществените 

отношения е много трудно да бъдат разпознати, защото става много лесно всичко да се 

обясни с кризата от пандемията. Но и самата епидемия води до специфични социални 

патологии, като например „водене на кръстоносни походи”, „яростно морализаторство”, 

„сегрегация“, „потъпкване на човешки права“. Основните психологични симптоми на 

човешко ниво, които способстват формирането на социални патологии са объркването и 

стигматизацията.  

Объркването се появява със самото начало на епидемията (Стронг, 1990, с.249). То 

представлява колективен процес на „извънредно нестабилно интелектуално състояние” (пак 

там) и трудност да се прецени колко сериозна е ситуацията, както и поток от разнородни 

обяснения за произхода й (което често включва морализаторски и идеологически оценки), 

като се предлагат и множество стратегии за справяне с проблема. Това състояние води до 

цялостна социално-психологическа дезориентация, която обикновено се подсилва от 

медиите, а за хората тя става доказателство за дълбоката неориентираност и безпомощност 

на публичните власти. Устойчиво публичните институции биват все по-обезценявани, а 

техните предупреждения и указания нарастващо биват игнорирани и пренебрегвани.  

От друга страна стигматизацията не е продукт на епидемията. Тя е постоянно съществуващ 

процес в обществата, подобно на вярванията, стереотипите, предразсъдъците и митовете. 

Епидемията помага маскираните, но съществуващи в латентна форма стигми да се проявят и 

засилят. Когато те се приложат към определени ситуации (AIDS и хомосексуалност), те могат 

да доведат до „епидемия от стигматизация” (Стронг, 1990, с. 250). Твърди се, че 

обществената криза започва с объркване и избягване на определени хора, след което идват 

сегрегацията и насилието, и се завършва потенциално с погроми. Индивидуалните страхове 
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се трансформират в колективен „лов на вещици“ (спрямо потенциални заразоносители, хора 

с различно и непопулярно мнение и др.). Важното тук е, че тези действия трябва да се 

разграничат от действията за ограничаване на пандемията. Понеже тук става въпрос за 

магическо мислене и табута е важно да се отбележи, че в такава ситуация всички типове 

стигми се активизират, а не само тези, свързани със заразата.  

Пандемията прилича на войните по разцепването на реалността на добра и лоша, както и че 

има свръхмерно мобилизиране на енегията на групата (тук голяма роля играят медиите). За 

разлика от войните обаче, тук има невидимост на причинителя на заразата, т.е. врагът е близо 

до нас, даже сред нас. Това прави пандемичната ситуация по-близка до тероризма (няма 

фронтова линия, няма тил, видим враг, възможност за партизанска война). Поради факта, че 

всеки може да е потенциален враг, екипният дух или социалната солидарност, които 

обикновено съществуват по време на война, тук не могат да се развият и оцелеят. Това може 

да се превърне във война на всеки срещу всеки (Стронг, 1990, с. 251), като целия свят става 

опасен (природата, хората, животните, предметите). В пандемичната ситуация контактите 

между хората и отношенията стават опасни, като основно се нарушават емпатията и 

качеството на социалните взаимодействия. Изолацията - типичен за пандемията социален акт 

- може да бъде разгледана като антисоциална тенденция, която постепенно преминава към 

оттегляне и недоверие, изключване, остракизъм и преследване на нарочени за жертви 

членове на общността.  

Цялата тази индивидуална и групова динамика в ситуация на пандемия подлага на огромен 

риск правата и свободите на гражданите от гледна точка на институционалните и 

управленски действия, както и по начина по който се интерпретират нагласите и 

преживяванията на хората. 

  Пандемична криза 

  Както инфекциозната болест и психо-социалните епидемии могат да заразят почти 

всички членове на социалната система – индивиди и организации, защото „притежават 

едновременно дълбоки психологически и колективни характеристики” (Болас,1987). 

Епидемиите от страх, интерпретация и действие са много по-сериозни, когато болестта е нова 
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или изненадва хората по нов начин. Тук са важни две неща (пак там,1987). Първо, доколко 

социалните системи са снабдени с норми, практики, обяснения/наративи, роли, вярвания и 

др., за да с справят с нови и непознати проблеми и второ, дали страхът е предизвикан от нещо, 

което е напълно непознато, или от нещо дълбоко познато, но непоносимо и затова 

невъзможно да се мисли и артикулира (пак там,1987). В по-широкото разбирането на 

понятието социална криза се смята, че тя e дисфункционално и дезадаптивно състояние на 

групата или общността, възникнало, като отговор на външна за групата заплаха или опасност 

(Иванов И.К., 2020, с.183). Тази външна заплаха, нарушава нормалните взаимоотношения в 

групите, създава негативни преживявания и чувства, нарушава ежедневните правила и норми 

на поведение и като цяло повишава нивата на страх и тревожност. Доминиращата фантазия 

е, че „врагът е сред нас или дори един от нас”, че „заплахата витае някъде наоколо“. Краен 

вариант на тази фантазия е конструиране на система от параноидни защити, които включват 

механизма на „разцепване“ (по Мелани Клайн) и „дисоциация“ (Segal J., 2004). В случая това 

е психологическо разцепване между вина и невинност, чисто и заразено и проекции на вина, 

които засилват обвинителните тенденции към индивиди и групи, които стават отговорни за 

заразата (Иванов И.К., 2020, с.183). Развива се тезата, че има връзка между доминиращата 

групова култура – индивидуалистична или колективистична и видовете травматични 

реакции. Твърдението е, че тревогата от опасността може да се преработи по-ефективно, 

когато съответната форма на групово функциониране, отговаря на доминиращия модел на 

културата при справяне с кризи. При по-преживелищни и фокусирани навътре култури, 

каквито са западно-европейските например, се наблюдава, че в ситуация на пандемична 

криза се реактивира с груповост насочена към преработване на емоционалните ефекти от 

кризата – сформират се групи за взаимопомощ и за емоционална личностова подкрепа 

(Иванов И.К. 2020, с.185). В по-йерархично организирани култури, като например източно-

азиатски и източно европейски се наблюдава групов отговор на кризата, насочен към по-

експертни и властово контролирани групи. Именно в подобни по-колективистично 

ориентирани култури, каквато е и българската се смята, че в пандемична криза, налагането и 

спазването на мерките е отговорност на външния авторитет. Точно в тази посока съществува 

и риск, свързан с нарушаване на човешки и граждански права, които целят налагане на 
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самоцелен външен контрол върху живота на общността и нейната естествена склонност да 

се самоорганизира в ситуация на криза.       

  Човешки права и пандемия 

  Пандемичната ситуация подлага на силно изпитание различните типове власти и 

способността им да управляват овладяването на заразата и последващите негативни здравни 

и икономически ефекти върху обществото, което подлага на силно изпитание работата на 

институциите и хората вземащи управленски решения. Част от прилаганите мерки са 

рестриктивни и са на ръба на злоупотреба с базови човешки и граждански права, като тяхното 

прилагане се оправдава с необходимостта от запазване здравето на хората и удържане на 

натиска върху здравните и социални системи на различните държави. В това отношение 

България е двойно застрашена по отношение темата за защита правата на човека. От една 

страна България има дълготрайни и устойчиви проблеми с разбирането и защитата на правата 

на хората, от друга възникването на пандемичната криза поставя на допълнително изпитание 

проблемите с това демократично правоприлагане. Погледнато глобално има допускане, че 

пандемичната криза оказва негативно влияние върху начина по който се отстояват и 

защитават демократичните права на хората.  

Европейската комисия (Годишен доклад, 2019) предупреждава държавите членки на ЕС, че 

е загрижена относно спада на демократичните стандарти и стандартите за правата на човека 

по време на пандемичната криза, като предупреждава европейските правителства да се 

въздържат от използване на пандемията COVID-19, за да консолидират авторитарната власт, 

да отслабват демокрацията и върховенството на закона или да потъпкват правата на човека. 

В същия доклад се споменава, че демократичното управление и върховенството на закона са 

застрашени в световен мащаб поради комбинация от фактори като нарастването на 

авторитаризма и популизма, нарастващото неравенство и бедността, натиска върху 

гражданското общество, разпространението на информационните технологии, 

киберзаплахите и политическите намеса от външни участници. Докладът призовава ЕС да 

подкрепи укрепването на демократичните институции и прозрачните и достоверни изборни 

процеси в световен мащаб, да насърчи демократичния дебат, да се бори срещу неравенствата 

и да гарантира функционирането на организациите на гражданското общество. 
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В съвместна позиция Европейския съвет и Съвета на Европейския Съюз (Декларация, 2020), 

заявяват, че пандемията от коронавирус увеличава и изостря някои от най-големите 

предизвикателства по света, включително по отношение на правата на човека, демокрацията 

и принципите на правовата държава. Споделя се констатацията, че в много части на света се 

появяват тревожни тенденции, като цензура и ограничаване на свободата на изразяване на 

мнение, дискриминация, задълбочаване на неравенствата, увеличаване на насилието срещу 

жени и момичета, както и произволното задържане — актове, които не следва да намират 

място в действията срещу коронавируса. Декларира се, че в Европейския съюз „никой не бива 

да бъде забравян и никое човешко право — пренебрегвано“ (пак там). 

Коронавирусът може да се разпространява бързо от човек на човек чрез телесни течности, 

които се изхвърлят от заразените индивиди (WHO/Световна здравна организация, 2020). 

Способността на вируса да се разпространява много бързо води до това, че много страни 

предприемат много строги предпазни мерки за предотвратяване разпространението на това 

заболяване. Въпреки всички взети строги мерки, този вирус все още (в началото на 2022 г.) 

успява да засегне много хора по света, в това число и много индустрии. Пандемична криза 

оказа съществено влияние върху цялата образователна и обучителна система, 

предизвиквайки голям брой образователни институции и организации да направят 

значителни промени в преподаването, обучението и в методите за оценка (Робъртс, 2020). 

Тази криза засяга едновременно с това здравните, социалните и системите на сигурност на 

държавите. Особено това важи за здравната система и свързаното с това право на здраве в 

контекста на пандемията (БХК, 2020). За първи път в анализа на доклада се включва и глава, 

свързана с правото на здраве в контекста на COVID-19. Често противоепидемичните мерки 

не са били необходими и законни (Цекулова,БХК, с.1). Обръща се внимание на налагането 

на мерки, несъответстващи на заплахата, както и на произволни такива, които са имали 

дискриминативен характер. 

Тези системни проблеми, формират успоредно проблеми и с човешките и граждански права 

на хората. Установени човешки и граждански права са подложени на тежко изпитание и 

проверка. Според някои автори (Брейтуейт и др., 2021), както почти в целия свят и България 

се оказва неподготвена за справяне с COVID-19. Това важи за правната ѝ система, 
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върховенството на закона и последиците от пандемията за спазване на основните 

демоклатични права. Пандемията активира и позитивните, и негативните задължения на 

държавите съгласно Конвенцията – от правото на живот и правото на хуманни условия на 

задържане, до правото на свобода, свободата на движение, свободата на изразяване и прочие. 

Правото на справедлив съдебен процес обхваща друг важен аспект от въздействието на 

COVID-19, тъй като за дълъг период от време съдебната система в България функционира в 

ограничена степен, като се гледат само „спешни дела“. Различните уязвими групи, като 

подложените на домашно насилие, ромските етнически малцинства и социалните групи в 

неравностойно икономическо положение се твърди, че също желаят основните им права и 

свободи да са еднакво добре защитени, включително достъпът до здравеопазване или до 

образование, както при всички останали доминиращи групи. 

Биологичната болест може да доведе до психо-социална епидемия от страх, подозрителност, 

паника, стигма, яростно морализаторство, идеологически спорове или истински религиозни 

войни (Стронг, 2019). Говори се за три типа психо-социални епидемии: епидемия от страх, 

епидемия от обяснения и интерпретации, и епидемия от активни действия или предложения 

за действия. Както инфекциозната болест и психо-социалните епидемии могат да заразят 

почти всички членове на социалната система – индивиди и организации, защото „те 

притежават едновременно дълбоки психологически и колективни характеристики” (пак там). 

Епидемиите от страх, интерпретация и действие са много по-сериозни, когато болестта е нова 

или изненадва хората по нов начин. Тук се посочват два важни факта (Болас, 1987). Първият 

е доколко социалните системи са снабдени с работещи норми, практики, 

обяснения/наративи, роли и вярвания, за да с справят с нови и непознати проблеми. Вторият 

е дали страхът е предизвикан от нещо, което е напълно непознато или от нещо дълбоко 

познато, но непоносимо и затова невъзможно да се осмисля, артикулира и преработва. 

  Ситуацията в България 

  Методология на проучването 

  С цел проверка какво се случва с нагласите на хората по повод спазване на 

човешките и граждански права на българите се провежда изследване през 2021 година. То е 
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с авторски инструментариум и включва авторска анкетна карта, която се попълва от 100 

граждани от областите Шумен и Перник и полуструктуриран въпросник, чрез който се 

интервюират 100  служители ангажирани професионално със защита на човешки и 

граждански права. 

Анкетната карта е използвана за събиране на информация от целевите групи – граждани от 

широка общественост и граждански организации. Самата анкета се състои от 21 въпроса, 

като 3 въпроса са с възможност за избиране на ограничен брой отговори,  14 въпроса са с 

възможност за избиране на неограничен брой отговори от вече посочени (multiple choice), а  

4 въпроса са с възможност само за отворени отговори. Смисълът на предварително 

посочените възможности във всеки въпрос е да може да се направи количествен анализ на 

избраните от респондентите отговори, както и да се направи сравнение между тенденциите 

за защита на граждански и човешки права между област Шумен и Перник. 

Фиг.1 – Разпределение на анкетирани граждани по възраст 

 

Въпросникът използван за провеждане на поредицата от полу-структурирани интервюта с 

целевите групи лица, работещи в системата на правораздаването (като държавни 

изпълнителни и законодателни органи, обучителни и професионални организации в 
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системата на съдебната власт, както и такива които имат администриращи функции и 

осъществяват контрол за точното и еднакво прилагане на законите при защитата на човешки 

и граждански права) е авторски и отразява основните възможности, затруднения и конкретни 

предложения за подобряване на процеса на защита на демократичните права и свободи на 

гражданите. Конкретно чрез него са интервюирани адвокати, медиатори, съдии, прокурори, 

лица работещи в организации от публичната и частната сфера ангажирани с такава защита, 

включително и специализирани в този профил неправителствени организации. Общо са 

интервюирани 97 професионалиста. Чрез него се събира и анализира информация за добри 

практики на посочените професионалисти в осигуряването на правото на защита при 

нарушени човешки и граждански права, както и при прилагане на алтернативни способи за 

разрешаване на правни спорове - медиация и арбитраж. 

Фиг. 2 – Разпределение на интервюирани професионалисти по професии  

 

Набирането на респонденти е извършено чрез изпращане на писма, имейли и провеждане на 

телефонни разговори с представителите на набелязаните групи изследвани лица. Чрез 

уговаряне на време за попълване на анкета и провеждане на интервюто се конструира 

изследователската ситуация и се събират данните. Една част от анкетните карти са качени на 

електронната платформа www.moetopravo.bg, където чрез свободен избор са попълвани от 

http://www.moetopravo.bg/
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респонденти, желаещи да го направят. Всички лица са уведомени за ангажимента от страна 

на изследователите да се защитят техните лични данни, както и за запазване на 

конфиденциалността на информацията по отношение на субективните им оценки. 

Целта на проучването е да се събере значима информация за различните гледни точки към 

разбирането, нагласите и проблемите при защита на права по време на извънредната 

ситуация в България. Едно от допусканията на проучването е, че по време на пандемична 

криза, ограничителните мерки които се вземат по отношение различни права и свободи на 

гражданите по-скоро влияят негативно спрямо доверието към институциите, което формира 

предимно индивидуални стратегии за справяне с кризата и напрежение, отколкото доверие 

към действията на институциите и групова солидарност. Второто допускане е, че ситуацията 

с повишената чувствителност към темата за човешки и граждански права поражда 

необходимост от подобряване на нормативната среда, която регулира отношенията между 

хората и институциите по време на социална криза, каквато е пандемичната. 

Приложно ориентираната задача на изследването е да се посочат слабостите, които често 

препятстват ефективната защита на човешките и граждански права в България. 

Допълнителна задача е оформяне на препоръки за подобряване на съдебните и обучителни 

практики, а ако е приложимо и конкретни предложения за извършване на институционални 

промени, чрез които ще се осигурят повече гаранции за защитата на човешките и граждански 

права, с което ще се снижи тревожността и недоверието на гражданите към институциите.  

  Обобщен анализ и дискусия на резултатите 

  Анализ на анкетни карти с граждани 

  Като обща нагласа и усещане, гражданите твърдят, че познават своите граждански и 

човешки права. Познаването на човешките и граждански права от гражданите обаче е 

прекалено общо и основно се придобива от интернет и електронните медии. В много по-

малка степен това познание се трупа от действия на професионалисти и специалисти от 

правосъдната система или чрез фокусирано обучение от образователната система. Това 

познание основно реферира към познаване на механизмите, които ограничават евентуалната 

дискриминация и нарушаването на чувството за сигурност и безопасност на гражданите и 
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обществото. Споделя се обаче, че в ситуация на пандемия, въпросите за правата на 

гражданите стават по-изявени и видими. 

Става ясно, че познаването на тези права не кореспондира с конкретно нарушени интереси, 

а се формира от определена информация, пасивно получена от интернет или електронни 

медии, което крие риск от нейното изкривяване. Като цяло се забелязва силно недоверие към 

институциите и професионалистите от правосъдната система, тъй като се смята че те работят 

тромаво и непрозрачно. От анкетите е видно, че младите хора до 29 г. показват по-добро 

познаване на правата си, но те по-рядко търсят специализирана подкрепа, а предпочитат да 

защитават правата си чрез различни граждански инициативи. Възрастните хора и 

представителите на уязвимите групи демонстрират пасивност и ниска мотивация, че 

познаването на правата им може да улесни или подпомогне тяхната защита. Заключението е, 

че в ситуация на пандемична криза възрастните и непривилегированите групи са по-уязвими 

към злоупотреба с права, отколкото младите хора. 

Като цяло модела на медиация се смята за ценен и полезен от гражданите и особено от 

професионалистите, но този инструмент за разрешаване на конфликти има нужда от по-

широко информиране и прилагане, тъй като е базово непознат. Самите граждани обаче не 

познават медиацията, като алтернативен начин за решаване на спорове или конфикти, 

свързани с нарушени права, както и я свързват основно с части от съдебния процес. От друга 

страна професионалистите от съдебната система желаят медиацията да се въведе по-широко, 

като се професионализира и стане дори задължителна. Споделят се обаче идентифицирани 

съпротиви у гражданите към способите за решаване на спорове, особено при гражданските 

дела, когато стигайки до съд жалбоподателя има нагласа да накаже ответника, вместо да 

търси разрешаване на конфликта или спора.     

Гражданите категорично споделят, че достъпа до съдебната система при ЗЧП е най-познат 

подход и към него има традиционно доверие. С най-голямо доверие обаче се ползват 

адвокатите и омбудсмана, които са най-желаните професионалисти при защита на нарушени 

права. От друга страна действията на гражданските организации и института на медиацията 

се интерпретират, като най-далечни и неразпознаваеми спрямо възможността те да 

предоставят конкретна защита на гражданите по отношение на нарушените им демократични 
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права. Гражданите, които са представители на уязвими групи споделят че законодателството 

дава добри възможности за защита на техни човешки права, но самият процес е много бавен 

и муден. Те смятат, че реална пречка за по-добрата достъпност до ЗЧП е некомпетентността 

на чиновниците от съдебната система, както и тежката бюрокрация. Споделя се и липса на 

адекватно гражданско и специализирано образование по темата, както и по-малкото 

практическо знание за дейността на омбудсмана и медиатора, което стопира ефективния 

достъп до тях.  

Като цяло има известно разминаване в отговорите на гражданите и професионалистите от 

правозащитната сфера по отношение достъпността до институциите и институтите. 

Гражданите смятат, че институциите са бавни и бюрократизирани, а професионалистите 

смятат, че гражданите не се възползват максимално от предоставените им възможности за 

ЗЧП, поради ниска информираност. И двете проучени групи обаче смятат, че дейностите на 

омбудсмана, медиатора и гражданските организации са най-непознати и по този начин 

практически най-недостъпни от гражданите, спрямо областта на ЗЧП. От друга страна най-

познатите и желани инструменти за защита на права според гражданите са протестите, 

участието на избори и обществения натиск. Това показва известно недоверие към 

институциите и връща темата за защитата на човешки права към самите тях. Също така с 

добра степен на доверие се ползват желанието за сдружаване и нуждата от гражданско 

образование, което в ситуация на пандемия се оказва, че е един от инструментите за 

намаляване риска от нарушени права. Интересно е, че инструменти, идващи от дейността на 

гражданския сектор, като посредничество при конфликт, медиация и застъпничество не се 

познават достатъчно от гражданите, но към тях се констатира високо доверие и се смятат за 

надеждни. Именно в тази област се констатира информационен дефицит, който е възможно 

да бъде преодолян чрез подходящо образование и информираност, които особено в ситуация 

на пандемия е необходимо да се засилват. В този смисъл не е изненадващо, че самите 

граждани споделят, че предпочитат сами да действат и защитават своите човешки права, чрез 

граждански протести и натиск, вместо да бъдат представлявани от посредници, като 

омбудсман, НПО или застъпник. В този посока са и отговорите на гражданите, че 

предпочитат работа на местно ниво по отношение на защита на правата им и не одобряват 
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високо традиционните институции, нито в България, нито в ЕС, като техни защитници на 

права.    

  Анализ на интервюта с професионалисти 

  При интервюираните професионалисти се забелязва отчетливо усещане, че 

гражданите имат добра възможност за достъп да институции, които защитават техните 

човешки права. Като най-достъпни се определят възможността за правни съвети и защита 

пред държавни органи, както и подпомагането при липса на финансови средства. Според 

професионалистите, институтът на омбудсмана е най-малко познат и в този смисъл най-

недостъпен спрямо всички други институции и институти. Твърди се, че в ситуация на 

пандемия, когато има засилен натиск върху здравната и правосъдни системи, алтернативните 

способи и роли за решаване на спорове – каквито са медиацията и омбудсмана – трябва да 

бъдат по-активно промотирани и използвани.    

От друга страна професионалистите гледат на темата за реална защита на човешки права през 

призмата на традиционализма и институционализма. В този смисъл като най-ефективни и 

възможни те определят дейностите по съдебния ред и административния ред и чак след това 

посочват медиацията, дейността на омбудсмана и арбитража. В този смисъл може да се 

предположи, че част от затрудненията на гражданите да познават и използват алтернативните 

(извънсъдебни) способи за ЗЧП се коренят в нагласата на професионалистите да действат 

приоритетно по съдебния и административен ред, когато се касае за работа по темата за 

защита на човешки права. Точно в тази посока е и тяхното твърдение, че ограничаването на 

дейността на съда и образователните институции в ситуация на пандемия крие големи 

рискове за повишена злоупотреба с човешки права.   

От обобщените интервюта на самите професионалисти става ясно, че най-голямо доверие те 

имат на държавните органи и съдебната система като цяло, а с най-ниско доверие се ползват 

международните институции. Също така, тази изследвана група смята, че има достатъчно 

правни възможности за достъпност до системата за ЗЧП при липса на финансови средства и 

някаква непривилегированост на граждани. Интервюираните професионалисти също 

развиват тезата, че познаването на правата на човека е фрагментарно, освен ако не е получено 
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в добре разгърната дисциплина по време на висшето образование. Реално всички 

професионалисти от сферата на правосъдието имат досег до темата за ЗПЧ, но този досег е 

фрагментарен, а познанието и придобито стихийно и чрез учене от опита. 

Професионалистите, които имат по-често казуси свързани със ЗПЧ не разпознават системно 

този проблем, а свеждат определени проблеми от сферата на човешките права до конкретно 

приложение на законов текст. От своя страна професионалистите смятат, че гражданите 

частично и спорадично познават своите права, което често формира и нереалистични 

очаквания към самите професионалисти, когато правния казус е свързан със защита на 

човешки права. Споделя се, че в ситуация на пандемия гражданите стават по-зависими от 

професионалистите и техните действия при ситуации на нарушени права. От гледна точка на 

работата на отделните професионалисти, гражданите също имат най-голямо доверие на 

професионалистите, които работят най-близко териториално до тях – адвокати, полицаи, 

съдии. Забелязва се много високо недоверие към всички представители на политически 

организации – кмет, политик, както и недоверие към следователи и прокурори.  

В заключение може да се каже, че в областта на ЗЧП по време на кризисна ситуация, каквато 

е пандемията, гражданите подхождат с повишено недоверие към професионалистите от 

институциите на съдебната система, а самите професионалисти смятат, че гражданите не 

познават достатъчно правата си и имат разнородни очаквания към тях. Липсват 

специализирани формати на територията на образованието и медиите, както и достатъчна 

психологична култура в обществото, където взаимните интереси и компетенции по темата за 

защита правата на човека да бъдат конкретно и системно развивани. Категорично може да се 

твърди, че именно в областта на взаимното недоверие между граждани и професионалисти 

се крият част от проблемите по отношение на темата за ЗЧП, които проблеми в кризисна 

ситуация се засилват. Професионалистите предпочитат традиционните форми и институции 

за защита на права, гражданите сякаш имат желание сами да действат и в краен случай да се 

доверят на специалисти, които лично познават тях в живота на тяхната общност.   

  Приложно ориентирани изводи (дискусия) 

  Обобщението на ключовите дефицити се базира върху анализа на емпиричните 

данни, събрани по двете линии на изследването – възприятието и нагласите на гражданите за 
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възможностите и препятствията за осъществяването на техните права, и мнението на 

професионалистите, ангажирани с различните аспекти на ЗПЧ. Тези емпирични данни са 

поставени в контекста на изследванията и оценките, които задават рамката на националния 

контекст на ЗПЧ, включително и на ключови институции като ЕСПЧ и националния 

омбудсман. 

Основен недостатък, споделен от професионалистите, сред които основно са лица с 

юридическо образование е липсата на специализирано образование в ЗПЧ. Именно това  се 

явява ключов дефицит. Той стои, както пред разпознаването и класификацията на тези права 

(като отделни права и като система от права, процедури и институции), така и пред 

предприемането на ефективни действия по тяхната защита. Това е дефицит, който е заложен 

още в етапа на придобиването на висше образование и квалификация „Юрист“. Когато ЗПЧ 

се изучава, то това е фрагментарно - като част от различни учебни дисциплини, където  

фигурират отделни правни институти, свързани със ЗПЧ, или става въпрос за факултативно 

изучаване. От друга страна се смята, че е нужно много повече психолози, особено тези 

специализирали в областта на кризите и травматологията да се включват по-активно в 

процеса на развитие и прилагане на алтернативни способи за решаване на спорове. Идеята е 

и повече професионалисти с образование по психология да стават медиатори, тъй като това 

е способ за работа с нагласите, чувствата и емоциите на хората, чиито права или 

взаимоотношения са нарушени.   

Целите на изследването и анализа включват очертаване на възможностите за развитие на 

ЗПЧ. Един от пътищата за това е развитието на идентифицирани в рамките на изследването 

добри практики. Самите участници в него определят предпочитанията си това да бъдат 

местни практики. Съобразяването с тези нагласи би повишило ефективността на тяхното 

разпространение и възприятие. Отчитайки факта, че това са отговори на лица, 

професионално ангажирани със ЗПЧ, може да бъде направена интерпретация, че те очакват 

от националните практики да бъдат в съответствие с българската правна рамка и 

административните практики, както и да отразяват подходи за преодоляване на дефицити, 

които са проявени именно в нашата среда на обществени, социални и икономически 

отношения. Анализирайки добрите практики трябва да се очертае и разбирането, което 
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гражданите имат към тях. От събраните данни се вижда, че те не са обхванали правни и 

административно-технически аспекти на проблематика. Те обхващат по-скоро релацията  

гражданин-институция и възможността за достъп до информация за ЗПЧ, включително и с 

помощта на представители от неправителствения сектор. Разбирането на тези очаквания би 

спомогнало за постигането на тези цели с минимални организационни мерки и финансови 

ресурси. 

Информационните кампании когато са таргетирани правилно са успешно средство за 

осведомяване и мотивация на уязвими групи. Провеждането на информационни кампании от 

институциите, съобразено с възрастовите особености на аудиторията и в съответствие с 

когнитивните им способности при отчитане на необходимите за компенсиране 

информационни дефицити, се очертават като добра практика – път за развитието на 

комуникацията между институции и граждани, и за повишаване на гражданската активност 

при ЗПЧ. 

Обучението в конкретни граждански умения, които да позволяват на гражданите, 

разглеждани като групи и общности, ефективно да представят интересите си пред 

институции е средство, което създава потенциал за развитие на ЗПЧ. Този подход позволява, 

макар и в средносрочен и дългосрочен план да се оптимизира взаимодействието между 

граждани и институции, и да се постигне по-добра корелация между гражданските 

потребности и институционалните действия по пътя на динамичния диалог. Очакванията за 

ефективност на развитието на тази добра практика корелират с готовността за лично участие 

на гражданите при защитата на права, която е на относително високо ниво и допълва високата 

склонност за граждански протести и участие на избори. 

Наличието на специализирани НПО, които промотират ясно и конкретно своята работа и да 

се специализират в типовете права, които могат да защитават се очертава като ключов фактор 

за засилване на ЗПЧ на индивидуално и на колективно ниво. Необходимостта от близост до 

гражданите и индивидуална работа по всеки конкретен казус прави тази дейност ресурсоемка 

и трудоемка, и в този смисъл създаването и  развитието на широка мрежа от такъв тип 

организации може да се разглежда като предизвикателство. От друга страна тази практика 
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може да се разглежда като път за развитие и подобряване ефективността на дейността на вече 

съществуващи организации. 

Като добри практики се открояват възможности свързани с подобряване на достъпа до 

правосъдие на уязвими групи. Това са подпомаганият от държавата достъп до правна помощ, 

възможността за освобождаване от държавни такси, компенсацията за бавно правосъдие, 

правомощията на Инспектората на ВСС в тази насока. Не само възможността изобщо да се 

започне съдебен процес е от значение, но и неговата продължителност, особено когато става 

въпрос за защита на лица от уязвими групи. Отново в самостоятелна група могат да бъдат 

обособени фактически и практически действия, които са ориентирани към незабавен 

резултат. Те имат за ефект спиране на правонарушението или прекратяване на състоянието 

на застрашеност на лицата. Това могат да бъдат: телефонни линии за различни типове помощ, 

оказвана на момента, защитени жилища, редица принудителни административни мерки. 

Макар и с разбирането за възможността на тяхното приложение, трябва да се откроят 

предимствата на алтернативните способи за решаване на спорове и конфликти. Това могат 

да бъдат арбитражи, помирения, медиации. Те позволяват да се постигнат приемливи за 

всички участници решения, по-достъпни са от традиционния съдебен път – като време и цена, 

и не на последно място могат да бъдат приложени сравнително бързо, което повишава 

ефективността им. 

Един основните констатирани дефицити е недостатъчното разпространение на добрата 

практика - специализирането на НПО, които промотират ясно и конкретно своята работа и се 

специализират в типовете права, които могат да защитават. Разгръщането на тези 

възможности ще промени качествено възможността за ЗПЧ. Това развитие следва да се 

постигне чрез осигуряване на устойчиво развитие на субектите в сектора по пътя на 

икономическо и фискално насърчаване.  

Оптимизацията на извършваното обучение на лицата, ангажирани в ЗПЧ се явява основен 

път за качествена промяна в работата на професионалистите, ангажирани в този сектор. 

Следва да се предприемат мерки за преодоляване на фрагментарното и несистематично 

изучаване на ЗПЧ. Тази препоръка може да се отправи към всички образователни сектори и 
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специалности, които имат задача да формират специалисти, имащи досег до ЗПЧ в 

ежедневната си работа. С особена сила това важи за процеса на придобиване на юридическо 

и психологическо образование. Следва да се предвидят достъпни и стандартизирани 

възможности за обучение на лица, които не са получили знания по ЗПЧ в основния си курс 

по придобиване на висше образование да получат такива знания, когато длъжността, която 

ще заемат налага това. Изучаването на ЗПЧ от страна на гражданите се очертава основа за 

по-целенасочена и по-активна позиция от тяхна страна. Получаването на знания в тази посока 

трябва да бъде част от общообразователната програма, разбира се адаптирана и съобразена с 

възрастовите и когнитивните особености във всеки етап на получаването на това 

образование. 

Следва да се ускори процесът по решаване на спорове свързани с ЗПЧ и то като се отчита 

позицията на лицата, чиито права са защитени. Като ефективен способ, следва да се ползват 

възможностите, които извънсъдебните способи дават за това. Медиацията, посредничеството 

и арбитражът са достъпни и в дългосрочен план предполагат по-трайна уредба на конфликта, 

доколкото чрез тях са отчетени по-пълно интересите на участниците в конфликта. Наред с 

това те по презумпция са по-достъпни и по-бързи от съдебния процес – белези, които са от 

значение за лицата с нарушени или застрашени права. 

  Заключение 

  Според редица автори, анализиращи връзката пандемична криза – ограничаване на 

права в извънредна ситуация, редица граждански права са ограничавани по време на 

пандемията от COVID-19 (Suhag, A.,2021, р. 46-50). На първо място се отбелязва, че най-

често се нарушава правото на свобода на сдружаване, защото вируса се предава по въздух, 

като се предава агресивно в групи и затова социалното дистанциране е от ключово значение 

за ограничаване на разпространението. По този начин властите често налагат ограничения за 

общуване с други хора, които ограничения се въвеждат последователно и устойчиво в целия 

свят по време на пандемията. Тези ограничения варират от пълна забрана за общуване с 

когото и да било извън домакинството, до разрешаване на събирания в ограничен размер, 

свързани с неотложни ангажименти, като сватби или погребения. Отбелязва се и 

ограничаване на правата за мирни събрания и събирания, като например на протести, 
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включващи големи групи хора, които се събират заедно за да изразят мнението си. Все пак 

се отбелязва, че правата на протест и свободата на изразяване са могли да бъдат упражнявани 

и по други начини – например онлайн – и не са били напълно ограничени. Отбелязва се и 

ограничаване на правото на свобода на движение, като това се отнася основно за 

пътуванията на хора между отделните държави, въпреки че граничните ограничения са 

изрично признати в международното право, като ограничение, което може да бъде законно 

ограничено по време на извънредна ситуация. Наблюдава се и устойчиво ограничаване на 

правото за семейно събиране, като това включва основно правото на събиране на членове от 

едно семейство през държавни граници, но се отбелязва, че и това право може да бъде 

законно ограничено по време на извънредни ситуации. Като устойчиво ограничено право се 

отбелязва, правото на влизане в собствената си страна, като международното право 

предвижда, че хората не трябва да бъдат произволно лишавани от това гражданско право. Но 

тази рестрикция, отново се отбелязва, че може да бъде законно прилагана по време на 

извънредно положение.  

Наблюдава се, че пандемията също така направи хората уязвими към други нарушения на 

правата на човека, включително като бъдат изложени на риск да изпитват увеличена степен 

на расова дискриминация или расова омраза, бедност и липса на достатъчно ресурси за 

поддържане на адекватен стандарт на живот, поради по-висока безработица. Отбелязва се и 

увеличаване на броя на бездомниците, броя на случаите на семейно или домашно насилие 

или малтретиране на възрастни, критично се увеличават броя на хората с проблеми с 

психичното здраве, както и устойчиво влошаване на заболяванията с психосоматичен 

характер (пак там).  

Анализирайки резултатите от проведеното изследване в България през 2021 г. може да се 

твърди, че в ситуация на пандемична криза също се наблюдава повишаване на 

чувствителността на гражданите и професионалистите от правораздавателната система към 

въпросите за защитата на човешки и граждански права.  

1) Като цяло в ситуация на пандемия въпросът за човешките и граждански права става по-видим 

и актуален. Професионалистите (съдии и адвокати) отбелязват повишен интерес към темата 

за правата на човека от страна на гражданите и гражданските организации, но също така 
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споделят и известни затруднения да се отстояват и защитават тези права, поради повишена 

уязвимост и обедняване на гражданите, а самите институции, като съда например, са 

възпрепятствани да функционират пълноценно и ефективно, поради ограничаване на достъпа 

и времето за провеждане на „живи“ заседания.  

2) Отбелязва се, че гражданите и професионалистите от институциите стават по-ангажирани и 

въвлечени в процеса на осмисляне на ситуациите, свързани с нарушени права, но това 

автоматично не води да по-ефективна защита на тези права. Докато професионалистите 

смятат, че гражданите нямат достатъчно информация и капацитет да защитават 

демократичните си права, то гражданите виждат в съдебната система и държавните 

институции не съюзник и съмишленик, а напротив смятат, че държавата е субект от който 

гражданите трябва да се пазят и защитават по отношение на отстояване на правата им. Оказва 

се, че държавата от инструмент за защита на човешки права създава риск да наруши човешки 

права чрез извънредните мерки, въвеждани рязко, интрузивно и без предварителна 

информационна подготовка и обсъждане с гражданите. 

3) Оказва се, че основно уязвими са непривилегированите групи, като етнически, социални и 

географски малцинства (малки населени места), както и хората с определени физически и 

психически затруднения. За тях обаче защитата на правата по време на пандемия изцяло се 

адресират към работата на правозащитните организации и съда, докато останалите граждани 

основно търсят защита на своите права чрез конкретни действия, като протести, избори, 

обществен натиск и граждански неподчинения.  

4) Споделя се необходимост да се помисли за подобряване на част от законите позволяващи 

защита на права, които да минимизират злоупотребата с тях по време на извънредни 

ситуации. Основно тези промени се свързват с регресивната отговорност на 

административните служби, нарушили права в желанието си да осъществят контрол над 

правата на гражданите на всяка цена. Споделя се, че в ситуация на криза, използването на 

алтернативни способи за разрешаване на спорове и конфликти, каквито са медиацията, 

арбитража и работата на омбудсмана трябва да бъде засилено, включително чрез правни 

регламентации.  
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5) Наблюдението е, че фокусирането върху проблема с правата на човека по време на 

пандемична криза е адекватен психологически механизъм за отреагиране на потиснати и 

капсулирани чувства и преживявания по време на изолацията и социално ограничаване. 

6) Въпросите за специализация на работата на гражданските организации, подобряването на 

висшето образование по темата за правата на човека и адекватната публичната комуникация 

са ключови за преработване на негативните последици от пандемията, свързани с усещане за 

социална и личностова травматичност и по-ефективна защита на демократичните права по 

време на обществена криза.   
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МОДЕЛИ НА ИНТИМНО ПАРТНИРАНЕ И ВЪЗПРИЕМАНИ ОТНОШЕНИЯ В 
ДВОЙKATA 
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Институт за развитие на партньорските отношения 

гр. Бургас, 8000, ул. «Христо Ботев» 7 
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Резюме: Настоящето изследване анализира отношенията в интимната двойка в 
зависимост от модела на функционирането й – кратки и необвързани отношения, сериозна 
връзка без съжителство, съжителство без брак, съжителство с брак. Отношенията са 
проследени в аспектите: свързаност, адаптивност, общуване и удовлетвореност. 
Удовлетвореността е третирана като ключова променлива и е изучена връзката й с 
останалите аспекти на двойковите отношения. Изследването е проведено върху 426 лица. 
Приложен е FACES ІV Package - психометричен метод, разработен от D.Olson (Olson, D. 
(2010), адаптиран за български условия. 

Ключови думи: интимна двойка, отношения, свързаност адаптивност общуване, 
удовлетвореност, 

 

COUPL’S MODELS AND SATISFACTION FROM RELATIONS 

Katya Peneva Mileva, PhD 

Institute for Relationships Development 

Burgas, 8000, 7 Hristo Botev Str 

ka.peneva@abv.bg 

  
Abstract: The present study analyzes the relationships in an intimate couple depending on the 

model of its functioning - short and untied relationships, serious relationship without cohabitation, 
cohabitation without marriage, cohabitation with marriage. Relationships are traced in the aspects: 
connectivity, adaptability, communication and satisfaction. Satisfaction is treated as a key variable and 
its relationship to the other aspects of pairs has been studied. The study was conducted on 426 
individuals. Applied FACES IV Package - a psychometric method developed by D. Olson (Olson, D. 
(2010), adapted for Bulgarian conditions. 

Keyword: couple, relationships,, connectivity, adaptability, communication, satisfaction 

 

Теоретични предпоставки 

Проучванията през последните десетилетия в развитите страни и у нас показват 

наличие на значителна динамика в семейните отношения. На първо място в световен 

мащаб забележимо нарастват разводите. Сочи се, че техния среден процент в САЩ в 
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началото на века надхвърля 53% (Gurman, A.,2008). В някои европейски страни като 

Португалия, Чехия и Унгария, той е над 60%, в Белгия достига 71% ( НСИ, 2014, 2015). 

Подобни са данните и за България, където още в 2010 година процентното съотношение 

разводи/ бракове е 47%.  

Повечето изследователи са склонни да третират отбелязаните тенденции като 

признаци за дестабилизиране на традиционните брачно регламентирани семейни 

отношения. (Стоянов, П., 1988, Спасовска, Л. (2000).  

Сериозен подход за изследване на двойковите отношения предлага Д. Олсон. 

Съгласно разработения от него теоретичен модел и изследователски метод, отношенията 

в двойката са отразени в четири основни измерения.  Първо, това е свързаност на 

двойката. Тя се определя като „емоционалните връзки, които съществуват между 

членовете на двойката или семейството“(Olson, 2010). По същество свързаността е 

аспект на семейните и двойковите отношения, който отразява баланса между чувството 

на отделеност и чувството на свързаност между партньорите в двойката. Балансираният 

модел на свързаност, (означен с термина кохезия), предполага възможност членовете на 

двойката или семейната общност да могат едновременно да се чувстват автономни, като 

в същото време разчитат на взаимната си подкрепа. При полярен вариант на отношения 

една от тези възможности е ограничена за сметка на другата. При оплетен тип отношения 

партньорите са склонни да се задушават взаимно, ограничават взаимодействията 

изключително само в тесния двойков или семеен кръг и се поставят в много голяма 

зависимост помежду си. Обратно – при неангажираните отношения, партньорите са 

напълно самостоятелни, но нямат  достатъчна подкрепа, емоционална близост и 

възможности за смислени съвместни дейности, което ги прави често уязвими и 

неудовлетворени. 

Второто основно измерение е адаптивност в двойковите и семейните отношения. 

Тя основно се свързва с възможността за баланс между промяната и стабилността в 

отношенията. Гъвкавостта се определя като възможност за промяна по отношение на 

упражняването на лидерска роля (контрол и дисциплина), разпределението на ролите в 

двойката и семейството (ролеви отношения и модели на договаряне), определянето и 

промяната на правилата в съвместния живот. Много ниското ниво  на гъвкавост е 
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означено като скованост, а изключително високата гъвкавост като хаотичност. 

Здравословните семейни отношения се характеризират с добър баланс между 

способността на системата да постига сигурност и да се променя. 

Третото, ключово измерение на двойковите и семейните отношения е 

общуването. То се приема като катализиращо пълноценната изява на предходните две, 

не като равнопоставено на тях. Специфичните измерения на комуникацията в двойката 

и семейството са умение за слушане, за изразяване, за себеразкриване, яснота на 

посланията, последователност в комуникацията, израз на уважение между партньорите, 

взаимно зачитане на позициите, на потребностите и интересите на партньорите. 

Четвъртото измерение е удовлетвореност от двойковите и семейните отношения,  

което включва удовлетвореността от емоционалната близост между партньорите в 

двойката, от способността да се справят със стреса, от умението им да се адаптират към 

промените, от способността им да споделят позитивни преживявания, удовлетвореност 

от качеството на общуването, способността им да се справят с конфликтните ситуации, 

от съвместното прекарване на времето, удовлетвореност от начина, по който се обсъждат 

проблемите, от коректността  при отправяне на критични бележки, от съпричастността и 

ангажираността, която проявяват един към друг. 

Теоретичният модел (Циркумплексния модел на Д.Олсон) и  основаният на него 

изследователски инструмент  (FACES IV Package) отразяват базисни аспекти на 

двойковото и семейното функциониране, напълно съвместими с множество различни 

теоретични постановки и категории, свързани с човешките взаимоотношения (Olson, 

2000, 2010).  

 

Цел, задачи и хипотези на изследването 

 

Целта на настоящата работата е да се изследват партньорските отношения и 

удовлетвореността на индивида от тях при различни форми (модели) на интимно 

партниране – съжителство с брак, съжителство без брак (на семейни начала), сериозна 

връзка без  съжителство, кратки и необвързани отношения. 
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Задачите на изследването са:  1. Изучаване на индивидуалната оценка за 

свързаността в партньорските отношения при различните модели на партниране, по 

отношениие на показателите: кохезия, оплетеност и неангажираност; 2. Проследяване 

на индивидуалната оценка за адаптивността в партньорските отношения, при 

различните модели на партниране, по отношение на показателите: гъвкавост, скованост 

и хаотичност; 3. Проучване на индивидуалната оценка за общуването при различните 

модели на партниране; 4. Изучаване на индивидуалното възприемане на 

удовлетвореността от двойковите отношения   при различните модели на партниране; 

5. Проучване на връзката на удовлетвореността с различните аспекти на партньорските 

отношения. 

Хипотеза: Предполагаме, че партньорските отношения при интимната двойка 

имат специфична изразеност в зависимост от модела на партниране (съжителство с брак, 

съжителство на семейни начала, сериозна връзка без  съжителство, кратки и необвързани 

отношения) и че удовлетвореността на индивида е свързана с характера на свързаността, 

адаптивността и общуването между партньорите.  

Методология  

Изследвани лица. В изследването участват случайно избрани 426 лица, на възраст 

от 18 до 80 години, 120 мъже и 324 жени.  

Методи. В изследването е приложен FACES ІV Package - психометричен метод, 

разработен от D.Olson (Olson, D. (2010), адаптиран за български условия от Р. 

Бостанджиев (Бостанджиев, Р, 2015). Той съдържа 62 въпроса, групирани в 6 подскали. 

Чрез конкретния инструмент се оценяват двете основни измерения на семейното 

функциониране – свързаност и адаптивност. За всяко от тези измерения има по една 

балансирана скала, която регистрира поведенията, изразяващи баланс между крайните 

полюси. Конкретните измерение се оценя и чрез още две скали, които отразяват двата 

полюса на нарушения  баланс - за измерението „Свързаност“  това са скалите „Кохезия“ 

, „Оплетеност“ и „Неангажираност“, а за измерението „Адаптивност“ това са 

скалите  „Гъвкавост“„Скованост“ и „Хаотичност“. Третата скала е насочена към 
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измерване на общуването. При нея с помоща на 10 айтема се отразява спецификата на 

комуниикацията в двойката (подробно отразено по-горе) и последната подскала е 

удовлетвореност, която също включва 10 айтема, насочени към разкриване на 

удовлетвореността от двойковите отношения (съответно на посочените по-горе аспекти). 

Процедурата на изследването е традиционна. Изследваните лица в удобно за тях 

време са помолени да попълнят (анонимно) предложеният им въпросник.  

Получените от изследването данни са обработени с помощта на 

статистическите методи честотен, дисперсионен и корелационен анализ.  

 

Резултати и обсъждане 

 

Основните измерения на функционирането на интимната двойка  според 

изходната за настоящето изследване теория на Олсон са свързаност, адаптивност, 

общуване и удовлетвореност. В изследването те са проследени в рамките на няколко 

модела на партниране: 1) кратки и необвързани отношения, 2) сериозни отношения, без 

съвместно съжителство, 3) съжителство на семейни начала и 4) съжителство с брак. На 

фиг. 2 са изведени групираните в процентно разпределение  групи по степен на 

свързаност и гъвкавост в отношенията. 

 

 
 

Фигура 2. Процентно разпределение на отговорите, отразяващи възприеманите 

свързаност и гъвкавост в партньорските отношения 
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Резултатите показват позитивна картина за общата извадка: Повече от половината 

партньорски отношения, независимо от избрания модел на партниране, се оценяват като 

описващи се със силна свързаност и гъвкавост, следвани от описваните като свързани и 

гъвкави и в най-ниска степен като слабо свързани и гъвкави.  

Дезангажираността и хаотичността изследваните лица определят най-често като 

много ниска, а впримчеността като ниска. По отношение на ригидността в най-висока 

степен тя се определя като умерена. Това допълва положителния образ, който  общата 

извадка поддържа като цяло по отношение на възприеманите партньорски отношения. 

Резултатите с възприеманото качество на общуване и удовлетвореността са илюстрирани 

на фиг. 4. 

 

 
Фигура 4.  Процентно разпределение на отговорите, отразяващи  

възприеманите комуникация и удовлетвореност от партньорските отношения 

 

В най-висок степен общата група изследвани лица оценява  общуването в 

двойката като много добро и въпреки по-равномерното разпределение по отношение на 

отговорите за удовлетвореност от партньорските отношения, най-висок процент от 

изследваните лица подчертават, че са много удовлетворени.  

Съгласно показаните на фиг. 5 резултати кохезията e добре изразена при трайни 

партньорски отношения. Според  оценката на включените в изследването лица  тя е  най-

висока при лицата в брак (М = 29.52), на второ място при тези в съжителство (М = 29.44) 

и на трето място при сериозна връзка без съжителство (М = 29.31) – без да има 

статистически значимо различие между тях. В същото време кохезията при кратките и 
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необвързани отношения (М = 24.89) е значимо по-ниско изразена в сравнение с трите 

форми на трайно партниране (F = 16.67, p <.01).   

 

 
Фигура 5:  Възприемана форма на свързаност в интимната двойка в зависимост от 

модела на  партниране 

 

Резултатите за показателя впримченост бележат подобна на посочената по-горе 

тенденция. Във всички форми на съжителство той заема втора по ранг позиция. Той е по-

високо изразен при трите форми на трайни партньорски отношения – при брак (М = 

25.41), при съжителство без брак (М = 24.5) и при сериозна връзка (М = 24.94). От друга 

страна впримчеността е значимо по-ниска при кратките и необвързани отношения (М = 

22.90) – по отношение на сериозна връзка и по отношение на съжителство с брак (F = 

5.88; p <.01), като няма съществена разлика по отношение на съжителство с партньор.   

Третият показател за свързаност – дезангажираност - също очерта специфични 

тенденции. Дезангажираността е значимо по-високо изразена при кратки и необвързани 

отношения (М = 19.90) в сравнение с останалите по-трайни форми на партниране, където 

съответните средни стойности са: М = 17.29 при сериозна връзка, М = 16.44 при 

съжителство и М = 17.22 при съжителство с брак (F = 9.68; p <.01). Прави впечатление, 

че този показател е най-ниско застъпен независимо от модела на партниране.  

 

На второ място е изследвана адаптивността в партньорската двойка, като са 

проследени показателите гъвкавост, ригидност и хаотичност. От илюстрираните на 
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фиг. 6 резултати се вижда, че гъвкавостта е най-добре изразена при двойки в 

съжителство с брак (М = 18.72), на второ място при двойки с кратки и необвързани 

отношения (М = 18.36) и при сериозна връзка без съжителство (М = 18.12) и най-слабо 

при съжителство без брак (М = 16.95). Значима разлика се установява между 

съжителство с брак и съжителство без брак (F = 2.64, p <.05). Този резултат е особено 

интересен, защото за разлика от отчетените по-горе отразява именно различието между 

брака и липсата на брака при съжителството.  

По отношение на ригидността като измерение на партньорските отношения не 

се открива съществено различие между изучаваните модели на партниране. Заслужава 

да се отбележи, че ригидността е сравнително силно изразена, често по-високо от 

гъвкавостта – средните стойности при брак са М = 20.49, при връзка без съжителство М 

= 20.29, при кратки и необвързани отношения М = 19.71. Най-слаба е при съжителство 

без брак (М = 18.97).  

Третият показател за адаптивност е хаотичността (фиг. 6). Значима разлика (F = 

3.60, p <.01) се отчита между най-високата му изразеност при кратките и необвързани 

отношения (М = 19.15), и най-ниска - при съжителство без брак  (М = 16.94). Той се 

доближава при двойки в брак  (М = 17.48) и в сериозна връзка без съжителство  (М = 

17.97).  

 
Фигура 6. Адаптивност в интимната двойка в зависимост от модела на  партниране 

 

Впечатление прави, че и при четирите модела, независимо от партнирането, 

ригидността заема най-висока позиция в отговор вероятно на базисния индивидуален 
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стремеж към сигурност и сигурност на партньорската система. Съжителството на 

семейни начала от своя страна подкрепя в еднаква степен проявата и на гъвкавост, и на 

хаотичност. При двойките в брак гъвкавостта е втората предпочитана стратегия, преди 

хаотичността. Обратно, при краткосрочните несериозни връзки хаотичността 

предшества стремежа към прояви на гъвкавост. 

За настоящето изследване общуването също представлява специален интерес. 

Проследяването на качеството му при различните партньорски модели (фиг. 7) показва, 

че то е много добре изразено при моделите на трайни партньорски отношения. Според 

оценката на респондентите възприеманото качество на общуване е най-високо при 

сериозна връзка без съжителство (М = 42.08),  на второ място при брак (М = 39.78) и на 

трето място при връзка със съжителство (М = 39,24). Качествената комуникация е най-

слабо изразена при кратките и необвързани отношения (М = 35.34). Различието между 

отделните форми на партниране е значимо (F = 9.16, p <.01) с изключение  на липсата на 

значими различия  между брак и съжителство без брак.  

  
Фигура 7. Възприемано качество на общуване в двойката в зависимост   от модела на 

партниране 

 

Качеството на общуване се определя от  емоционалната ангажираност и 

сериозността на партниране. В брак и съжителство комуникацията е по-задълбочена в 

сравнение с краткосрочните неангажиращи връзки. Това потвърждава значението на 

комуникацията за двойката и стабилността й, както и че подобряването на 

комуникацията е средство за повишаване на шанса за удовлетворителни отношения. 
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Най-интересен е резултатът, разкриващ, че качеството на комуникация се оценява най-

високо при сериозните връзки без съжителство.  

Удовлетвореността е следващото изследвано измерение на партньорските 

отношения в двойката. То се третира като ключово от гледна точка на оценката на 

качеството на партниране. Според получените резултати (илюстрирани на фиг. 8) 

удовлетвореността е най-висока при сериозна връзка без съжителство (М = 41.09),  на 

второ място при брак (М = 39.93), на трето място при връзка със съжителство (М = 39.53). 

Моделът на партниране сериозна връзка без съжителство се откроява с по-високата си 

удовлетвореност. В същото време удовлетвореността при кратките и необвързани 

отношения (М = 33.06) изпъква с много по-ниската си изразеност в сравнение с всички 

други форми на партниране (F = 17.51, p <.01). 

 

 
Фигура 8. Удовлетвореност от отношенията в двойката в зависимост  от модела на 

партниране 

 

Субективно като най-удовлетворителни се възприемат отношенията от 

респонденти в двойки в сериозна връзка без съжителство, следвани от брачните двойки, 

двойките, живеещи на семейни начала и като най-ниско удовлетворителни се определят 

отношенията  при краткосрочните неангажирани връзки. 
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Изводи: 

Проследените по-горе резултати дават възможност за характеризиране на 

партньорските отношения във всеки от изучаваните модели на интимно партниране. 

Сериозната връзка без съжителство се очертава като носеща най-висока 

удовлетвореност на включения в нея индивид. Тя е свързана с високо качество на 

общуването в двойката и с добре балансиран модел на свързаност (наличие и на 

автономност, и на подкрепа).  

Съжителството с брак също е свързано с по-ниска, но достатъчно добре 

изразена удовлетвореност на отделния партньор. Формираните при този модел 

отношения са приблизително еднакви с отношенията при  сериозната връзка без 

съжителство - висока балансираност между автономист и свързаност, ригидност в 

отношенията с преимущество пред проявите на гъвкавост и хаотичност и високо 

качество на общуване.  

Съжителството без брак (на семейни начала) носи определени отличителни 

характеристики. То също е свързано с добре изразена удовлетвореност от връзката в 

двойката и с достатъчно висока оценка за качеството на общуване. 

Партнирането при кратките и необвързани отношения съществено се отличава 

от установеното при трайните модели на интимна връзка. Преди всичко то се 

характеризира с по-ниско изразена удовлетвореност.  
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Резюме: Представеното изследване има за цел да анализира основните характеристики на 
двойковите отношения, които водят до удовлетвореност на партньорите в различните модели 
на интимно партниране – кратки и необвързани отношения, сериозна връзка без съжителство, 
съжителство без брак, съжителство с брак. Удовлетвореността е една от ключовите 
променливи в аспекта на интимното партниране. Изследването е проведено върху 426 лица. 
Приложен е FACES ІV Package - психометричен метод, разработен от D.Olson (Olson, D. (2010), 
адаптиран за български условия. 

Ключови думи: интимна двойка, отношения, свързаност адаптивност общуване, 
удовлетвореност 

Abstract: The presented research aims to analyze the main characteristics of marital relationships that 
lead to satisfaction of partners in different models of intimate partnership - short and single relationships, 
a serious relationship without cohabitation, cohabitation without marriage, cohabitation with marriage. 
Satisfaction is one of the key variables in the aspect of intimate partnership. The study was conducted on 
426 people. Attached is the FACES IV Package - a psychometric method developed by D. Olson (Olson, D. 
(2010), adapted for Bulgarian conditions). 

Keyword: couple, relationships,, connectivity, adaptability, communication, satisfaction 

 

Теоретични предпоставки 

Множество научни проучвания, изследващи ролята на партньорски взаимоотношения 

в двойката и семейството, категорично доказват благоприятния ефект на пълноценните 
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интимни отношения върху здравето и благополучието. Конкретните изводи, до които 

достигат изследователите са: 

1. Пълноценните, изпълнени с любов двойкови отношения ,съдействат за по-

продължителен живот в добро здраве. 

2. Пълноценните семейни отношения са предпоставка за по-успешна професионална 

кариера, по-високо финансово и материално благополучие. 

3. Пълноценните семейни отношения защитават партньорите от негативните въздействието 

на различни стресиращи фактори и укрепват устойчивостта им в трудни моменти. 

4. Семействата с пълноценни отношения между родителите предоставят по-добро 

възпитание, възможности за развитие и просперитет на своите деца 

5. Семействата с пълноценни и удовлетворяващи отношения по-добре се интегрират в 

рамките на разширената семейна общност и останалите социални структури на обществото. 

Това се отразява благоприятно върху функционирането на различните социални общности 

и обществото като цяло. 

Едно голяма представително изследване, проведено в различни страни по света, доказва по 

безспорен начин, че животът в стабилно семейство с взаимно удовлетворяващи 

отношения е най-значимият фактор, определящ субективната удовлетвореност от живота, 

доброто здраве и благополучие (Diener, E., 2000). 

Друго подобно изследване (Coie, D., 1993) доказва, че щастливите семействата са 

значително по-устойчиви на различните стресови фактори и това ги прави способни да се 

адаптират по-успешно дори и при най-неблагоприятни външни условия. 

Правени са множество изследвания и за установяване на връзката между типа 

интимни/семейни отношения и степента на субективно благополучие. При лонгитудинално 

проучване 

на връзката между брачният статус и благополучието Kim&McKenry, 2002 установяват, че 

качеството на взаимоотношенията между партньорите има по-значима връзка върху 

тяхното 

усещане за благополучие, сравнено с влиянието на брачния им статус. 

Ново изследване върху влиянието на брачния статус за психичното благополучие на 

партньорите, открива известни разлики между мъжете и жените от испански 
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произход в САЩ (Darghouth, S., Brody.L., Algeria, M. 2015). Изследването проучва 

влиянието 

на половата принадлежност и качеството на семейния процес (семейна подкрепа, семейна 

 кохезия, семейни конфликти, и семейни грижи) при мъж и жени в различно семейно 

положение. Като цяло и за двата пола брачният статус корелира с по-ниско ниво на стрес 

в сравнение със състоянието след развод, при кохабитация или самотно живеене. При 

жените разделените и разведените са значително по-стресирани от омъжените, но подобна 

зависимост не се открива при мъжете. И при двата пола психологическият стрес се свързва 

най-вече с ниско ниво на подкрепа от страна на партньора и високо ниво на конфликтност 

и обремененост със семейни грижи. Най-силно изразено е влиянието на тези фактори при 

разведените жени. 

Връзката между качеството на взаимоотношенията и тяхната удовлетвореност в двойката и 

здравето е изследвана многократно, като при повечето от тези изследвания е установена 

положителна корелация. 

Едно американско проучване от тази година проследява дали съществуват етнически 

различия 

в проявата на тази обща закономерност (McShal, J., M.D.Johnson, 2015). В изследването 

са включени представителни групи от мъже и жени, живеещи в САЩ, които са с латино 

и азиатски произход. При всички етнически групи се установява силна зависимост между 

качеството на отношенията в двойката и наличието на висока коморбидност при двойките 

с непълноценни и проблемни отношения. Не се установяват обаче значими статистически 

различия в това отношения между представителите на различните етнически общности. 

Специално изследване върху ролята на семейната структура и семейните отношения 

върху здравето и благополучието в общността на азиатци, живеещи в САЩ правят и Walton, 

E & D.Takeuchi (2010). Авторите не откриват значима връзка между структурата на 

семейната 

система и данните за общото здраве и благополучие. Незначително влияние за намаляване 

нивото на стрес при мъжете се оказва, че има присъствието на членове на разширеното 

семейство в общото жилище, свързано с по-високата степен на социална подкрепа. Подобен 

феномен е установен и при жените, където по-високата степен на кохезия в семейните 
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отношения се свързва с по-висока протекция по отношение на заболяванията и по-високо 

ниво на субективно благополучие. (Claire M. Kamp Dush и Paul R. Amato , 2015)(2005) 

изследват връзката между различните степени на обвързаност между партньорите и 

степента на субективното им благополучие. Това проучване установява най-високо ниво на 

благополучие при двойките, които са с най-високо ниво на обвързаност по между си. 

Теоретичният модел (Циркумплексния модел на Д.Олсон) и основаният на него 

изследователски инструмент  (FACES IV Package) отразяват базисни аспекти на 

двойковото и семейното функциониране, напълно съвместими с множество различни 

теоретични постановки и категории, свързани с човешките взаимоотношения (Olson, 2000, 

2010). Това е много важно от гледна точка на възможността, която конкретния модел и 

оценяващ инструмент дават за прецизно изследване и оценка на семейните отношения. 

Удовлетвореността от двойковите отношения е едно от измеренията в теоретичния и 

изследователски метод на Д.Олсон. Това е емоционалната близост между партньорите в 

двойката и зависи от способността им да споделят позитивни преживявания, 

удовлетвореност от качеството на общуване, способността им да се справят с конфликтните 

ситуации, от съвместното прекарване на времето, удовлетвореността от начина, по който се 

обсъждат проблемите, от коректността при отправяне на критични бележки, от 

съпричастността и ангажираността, която проявяват един към друг. 

 

Цел, задачи и хипотези на изследването 

 

Целта на настоящата разработка е да се изследват основните характеристики на 

различните модели на интимно партниране и удовлетвореността на индивида от тях при 

различни форми (модели) на интимно партниране – съжителство с брак, съжителство без 

брак (на семейни начала), сериозна връзка без  съжителство, кратки и необвързани 

отношения. 

Задачите на изследването са:  1. Изучаване на индивидуалното възприемане на 

удовлетвореността от двойковите отношения при различните модели на партниране; 2. 
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Проучване на връзката на удовлетвореността с различните аспекти на партньорските 

отношения. 

Хипотеза: Допускаме, че индивидуалната удовлетвореност на партньорите в 

интимната двойка има различна специфика и изразеност в различните модели на 

партниране (съжителство с брак, съжителство на семейни начала, сериозна връзка без  

съжителство, кратки и необвързани отношения) и че удовлетвореността на индивида е 

свързана с характера на свързаността, адаптивността и общуването между партньорите.  

Методология  

Изследвани лица. В изследването участват случайно избрани 426 лица, на възраст 

от 18 до 80 години, 120 мъже и 324 жени.  

Методи. В изследването е приложен FACES ІV Package - психометричен метод, 

разработен от D.Olson (Olson, D. (2010), адаптиран за български условия от Р. Бостанджиев 

(Бостанджиев, Р, 2015). Той съдържа 62 въпроса, групирани в 6 подскали. Чрез конкретния 

инструмент се оценяват двете основни измерения на семейното функциониране – 

свързаност и адаптивност. Третата скала е насочена към измерване на общуването. При 

нея с помоща на 10 айтема се отразява спецификата на комуниикацията в двойката 

(подробно отразено по-горе) и последната подскала е удовлетвореност, която също 

включва 10 айтема, насочени към разкриване на удовлетвореността от двойковите 

отношения (съответно на посочените по-горе аспекти). 

Процедурата на изследването е традиционна. Изследваните лица в удобно за тях 

време са помолени да попълнят (анонимно) предложеният им въпросник.  

Получените от изследването данни са обработени с помощта на статистическите 

методи честотен, дисперсионен и корелационен анализ.  

 

Резултати и обсъждане 

 

Изследването предполага проследяване на връзката на удовлетвореността от 

партнирането с отделните измерения на партньорските отношения в четирите проучени 
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модела на партниране съжителство с брак, съжителство на семейни начала, сериозна връзка 

без  съжителство, кратки и необвързани отношения (табл. 5).  

 

Таблица 5. Корелационни коефициенти между измеренията на партньорските отношения 

за цялата извадка  (** ниво на значимост <0.01; * ниво на значимост < 0.05) 
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 Кохезия 

.642*

* -.450** 

-

.140*

* .146** 

-

.331*

* .707** 

.699*

* 

Гъвкавост  -.126**  .376** 

-

.253*

* .606** 

.598*

* 

Дезангажианос

т   

.368*

* .192** 

.489*

* -.422** 

-

.393*

* 

Впримченост    .406** 

.300*

* -.196** 

-

.133*

* 

Ригидност       .104* .124** 

.156*

* 

Хаотичност      -.317** 

-

.321*

* 

Общуване       

.810*

* 
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Между заложените променливи се наблюдават значими положителни и отрицателни 

корелации. Корелация отсъства единствено между  впримченост и гъвкавост, които са 

противоположни по съдържание като нагласа и поведение. Кохезията е положително 

свързана с гъвкавостта и ригидността и отрицателно с дезангажираността, впримчеността и 

хаотичността. Гъвкавостта е положително свързана с кохезията и ригидността и 

отрицателно с дезангажираността и хаотичността. Дезангажираността е положително 

свързана с впримченост, ригидност и хаотичност и отрицателно с кохезия и гъвкавост. 

Впримчеността е положително свързана с дезангажираността, ригидността и хаотичността 

и отрицателно с кохезията. Ригидността корелира положително с всички променливи -  

кохезия, гъвкавост, дезангажираност, впримченост и  хаотичност. Хаотичността е 

положително свързана с  дезангажираност, впримченост и ригидност и  отрицателно с 

кохезия и гъвкавост.  

По-високото качество на взаимоотношения с проява на гъвкавост, даване на свобода 

и автономност и същевременно поддържане на достатъчна степен на близост има когато 

партньорите проявяват последователност в поведението и в отношенията си и не се 

придържат към избрани еднозначно наложени модели. Липсата на качество на ангажиране 

и отдаване във връзката, независимо от формата на модела на партниране, води до 

придържане към  заложени модели на поведение, които може да не са успешни, както и до  

повишаване на възможността от вкопчване в партньора и връзката (впримченост). 

Качеството на общуване нараства когато двойката  проявява кохезия, гъвкавост, 

както и ригидност. Общуването се определя като недостатъчно качествено при високи 

дезангажираност, впримченост и хаотичност. Качеството на комуникация зависи от това 

всеки от партньорите да има своя собствена идентичност, за да може да зачита и тази на 

другия. Общуването има нужда и от определени правила, които да бъдат следвани в отговор 

на необходимостта от сигурност. Важен момент обаче е проявата на достатъчно гъвкавост 

в отношенията в двойката и зачитане на нуждите и на другия. 

Субективно изпитваната удовлетвореност е висока при проява на кохезия, гъвкавост, 

ригидност и високо качество на общуване. Удовлетвореността намалява при високи 

степени на възприемана дезангажираност, впримчване и хаотичност. С други думи, за да 
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бъде висока удовлетвореността от партнирането в двойката, възприемането на отношенията 

трябва да бъде на психологическа близост и интимност и споделеност в общуването  с 

проява на гъвкавост  в различните ситуации, в които двойката влиза. Усещането за 

задушаване или фиксиране, придържането към изкуствено наложени рамки и модели, 

непостоянството и липсата на ангажираност, карат партньора в двойката да изпитва 

неудовлетворение. 

Моделите на интимно партниране са свързани с конкретна и специфична изразеност 

на отношенията в двойката в аспекта на: преживяваната и изразяваната близост, 

проявяваната гъвкавост във взаимоотношенията, качеството на общуване, 

удовлетвореността от партньорските отношения.  

Удовлетвореността от партнирането в двойката при всички модели, независимо от 

тяхната специфика, е свързана преди всичко с качеството на общуването и с баланса в 

преживяваната и изразяваната близост.   

Връзката на ригидността, отчетена за общата извадка, се оказва, че се дължи единствено на 

значението, което произтича от групата в кратки, необвързани отношения. С други думи, 

търсенето на  модел, който да бъде следван, за да се  установи модел на трайно партниране. 

Впримчеността не е отрицателно свързана с кохезията при съжителството без брак, както и 

при краткотрайните необвързани отношения. Удовлетвореността не се определя от 

впримчеността и хаотичността, първото непознато, а второто характерно за краткосрочните 

необвързани отношения.  Дезангажираността също така не е свързана с удовлетвореността 

при съжителството без брак. Всички  останали корелации са еднообразни, независимо от 

модела на партниране.  
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Таблица 6. Корелационни коефициенти между измеренията на партньорските отношения 

при кратки и необвързани отношения (** ниво на значимост <0.01; * ниво на значимост < 

0.05) 

Кратки и необвързани отношения 

  Гъ
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Кохезия 
,784** 

-

,340**  ,420**  ,774** ,816** 

Гъвкавост    ,579**  ,678** ,723** 

Дезангажираност   ,222*  ,613** -,419** -,310** 

Впримченост    ,296**    

Ригидност     ,221* ,337** ,349** 

Хаотичност        

Общуване       ,843** 

 

Кратките необвързани отношения имат интересни връзки. Много висока е 

положителната корелация между общуването и удовлетвореността. Те са положително 

свързани и с ригидността. В този случай ригидността явно води до удовлетвореност поради 

установения модел, вдъхващ сигурност. Гъвкавостта и кохезията водят до по-високи 

удовлетвореност от общуването и неустановените още отношения. Дезангажираността е 

отрицателно свързана с оценката за комуникация и удовлетвореност. Само при 

краткосрочните отношения кохезията има положителна връзка с ригидността, показвайки 

вероятно възприемана устойчивост. Кохезията е положително свързана и с гъвкавостта. 

Хаотичността няма връзка с оценката на общуването и удовлетвореността от връзката 

вероятно поради възприемането й като предполагаща подобно поведение. 

Дезангажираността и впримчеността също имат положителна връзка, което вероятно 

отразява два  модела на поведение, като вкопчването на единия партньор води до по-висока 
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дезангажираност в другия. Положителната висока корелация между дезангажираността и 

хаотичността е очаквана. 

 

Таблица 7. Корелационни коефициенти между измеренията на партньорските отношения 

при сериозна връзка без съжителство  (** ниво на значимост <0.01; * ниво на значимост 

< 0.05) 

Сериозна връзка 
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Кохезия 

.617*

* 

-

.262** 

-

.359*

*  -.462** .499** .546** 

Гъвкавост    .278** -.374** .513** .574** 

Дезангажианост   

.467*

* .304** .382** -.233*  

Впримченост    .420** .321** -.316** -.329** 

Хаотичност      -.333** -.432** 

Общуване       .795** 

  

При сериозните връзки ригидността не е свързана с  качеството на общуване и 

удовлетвореността от партниране. Общуването и удовлетвореността имат висока 

положителна корелация. Те са високи при проявени кохезия и гъвкавост във връзката и 

ниски  при впримченост и хаотичност. Дезангажираността се отразява негативно на 

общуването, но няма връзка с удовлетвореността. Ригидността е положително свързана с 

гъвкавостта, дезангажираността и впримчеността. Кохезията е положително свързана с 

гъвкавостта и отрицателно с дезангажираността, впримчеността и хаотичността. 
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Таблица 8. Корелационни коефициенти между измеренията на партньорските отношения 

при съжителство без брак  (** ниво на значимост <0.01; * ниво на значимост < 0.05) 

Съжителство без брак 
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Кохезия ,447** 

-

,490**   -,374** ,718** ,582** 

Гъвкавост    ,288* -,310** ,601** ,444** 

Дезангажианост   ,369**  ,510** -,470** -,519** 

Впримченост    ,460** ,357** -,234* -,225* 

Хаотичност      -,530** -,459** 

Общуване       ,780** 

 

 При лицата в съжителство ригидността няма връзка с никоя от останалите 

променливи. Това е индикативно за динамиката в тези отношения, които не създават 

достатъчно предпоставки за монотонност, каквато е възможно да провокира сигурността на 

брака.  Кохезията е по-висока при по-висока гъвкавост и положително свързана с по-добро 

качество на общуване и има висока положителна връзка с удовлетвореността от 

партнирането и очаквана отрицателна връзка с хаотичността и дезангажираността. 

Впримчеността има положителна връзка с дезангажираността, ригидността и хаотичността. 

Качеството на общуване определя удовлетвореността от връзката, а общуването и 

удовлетвореността  са по-високи при кохезия и гъвкавост и по-ниски когато има високи 

дезангажираност и впримченост. Ригидността не се отразява на качеството на общуване и 

удовлетвореността от съжителството. 
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Таблица 9. Корелационни коефициенти между измеренията на партньорските отношения 

при съжителство с брак  (** ниво на значимост <0.01; * ниво на значимост < 0.05) 

Съжителство с брак 

  Гъ
вк

ав
ос

т 

Д
ез

ан
га

ж
ир

. 

В
пр

им
че

но
ст

 

Ри
ги

дн
ос

т 

Х
ао

ти
чн

ос
т 

О
бщ

ув
ан

е 

У
до

вл
ет

во
р.

 

Кохезия .593** 

-

.482*

* -.309**  -.323** .743** .670** 

Гъвкавост    .366** -.314** .611** .549** 

Дезангажиранос

т   .366** .173* .433** -.478** -.411** 

Впримченост    .347** .253** -.238** -.183* 

Хаотичност      -.322** -.351** 

Общуване       .809** 

  

При лицата в брак кохезията е по-висока при по-висока гъвкавост, по-добро качество 

на общуване и има висока положителна връзка с удовлетвореността от партнирането и 

очаквана отрицателна връзка с хаотичността. Дезангажираността, впримчеността и 

хаотичността във взаимоотношенията  са свързани с ниско ниво на кохезия. Интересен 

момент е положителната връзка между гъвкавостта и ригидността, което заслужава 

допълнително проучване. Високата гъвкавост и свързана и с висока удовлетвореност от 

партнирането и качество на взаимоотношенията и има обратна връзка с хаотичността. 

Дезангажирането има отрицателна връзка с качественото общуване и  удовлетвореността 

от брака и е по-високо при по-високи впримченост, ригидност и хаотичност. 

Впримчеността е висока при високи ригидност и хаотичност, което има отрицателна връзка 

с възприемането на отношенията и партнирането като удовлетворителни. Общуването има 

много висока положителна корелация с удовлетвореността от отношенията в двойката. 
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Ригидността не е свързана с възприеманото качество на общуване и удовлетвореността от 

брака. 

 

 

(Diener, 2000) (Coie, 1993) (Kim, K. P. McKenry, 2002) (Darghouth, S.., Brody. L., 

Algeria, M., 2015) (McShal, J. M., Johnson, M.D., 2015) (Walton, E. D.,Takeuci, 2010) 

Изводи: 

Общото ни предположение, че партньорските отношения при интимната двойка 

имат специфична изразеност в зависимост от модела на партниране (брак, съжителство, 

друга форма) и че индивидуалното психично благополучие на индивида е свързано със 

спецификата на тези отношения и удовлетвореността от тях, се потвърди. Всеки от 

моделите на интимно партниране има своята специфична характеристика, която се 

валидизира в отношенията между партньорите. Индивидуалната удовлетвореност е 

налична във всички модели на партниране независимо от степента й на изразеност. Тя преди 

всичко е свързана с преживяването на близост и гъвкавост във взаимоотношенията, в 

качеството на общуване. Удовлетвореността обаче е пряко подчинена и положително 

свързана с прекалената зависимост между партньорите, което от своя страна е свързано с 

липса на граници и преплитане в партньора. Най-удовлетворителни са отношенията в 

двойки в сериозна връзка без съжителство, следвани от  брачните двойки, двойките, 

живеещи на семейни начала и  като най-неудовлетворителни се определят при 

краткосрочните неангажирани връзки.  
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РЕЗЮМЕ. Последното десетилетие бележи сериозен ръст на хазарта, който у нас може да се сравни 
с епидемия. Тази епидемия засяга както подрастващите, така и възрастните, като тенденцията към 
увеличаване на броя на младите хора, участващи в тази дейност, нараства. Този доклад има за цел 
да представи теоретичен модел, който интегрира биологични, лични, когнитивни теории и 
диспозиции, които определят поведението като хазарт. 
Ключови думи: хазарт, теоретичен модел, диспозиции, поведение 
 
ABSTRACT. The last decade marks a serious increase in gambling, which in our country can be compared 
to an epidemic. This epidemic affects both adolescents and adults, and the upward trend in the number of 
young people involved in this activity is growing. This report aims to present a theoretical model that 
integrates biological, personal, cognitive theories and dispositions that define behavior as gambling. 
Key words: gambling, theoretical model, dispositions, behavior 
 

Въведение 

До момента няма съществуващ единен концептуален модел на хазартното поведение. 

Съществуващата теоретична постановка все още не може адекватно да отчете множеството 

биологични, психологически и социални променливи, залегнали в основата на този вид 

поведение. Всяка научна перспектива има собствена специфика за разглеждането и анализа 

на човешкото поведение, но обединена теория за модел на хазартно поведение все още 

няма. 
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Напредъкът в тази област е възпрепятстван от неточни дефиниции на хазартното поведение, 

неуспех да се разграничат поведенческите модели при проблемните играчи и една обща 

тенденция за популация със сходни психологически принципи [9]. Ето защо в спецификата 

на даден вид поведение, следва да се търсят всички действащи външни и вътрешни фактори, 

които ще бъдат разглеждани в контекста както на обективното наблюдаемо, така и на база 

традиционни теории. Необходимостта от успоредно разглеждане на фактори от външната 

и вътрешна среда, се обосновава с ролята на културното, семейно, социално и 

междуличностово влияние върху поведението. Изследването на хазартното поведение, 

предполага търсене на тенденции по отношение на предпоставките които го формират, с 

фокус върху рисковите фактори. 

Въпреки многобройните опити за типологизации на постоянните личностови 

характеристики, все още не може да се обясни напълно многообразието и уникалността на 

човешкото поведение и спецификата на предисцпозициите, водещи до едни или други 

поведенчески прояви. Практиката все повече налага разглеждането на тази проблематика 

да става през призмата на характеровите и темпераментови особености на индивида. 

Всеки един подход, само по себе си дава своя ориентация и разглежда поведението на 

хората като опериращи в съответствие с някои основни принципи и предположения, за да 

предостави обяснение за човешкото поведение в рамките на тези граници и принципи [3]. 

Настоящият доклад цели да представи един теоретичен модел, интегриращ биологични, 

личностни, когнитивни теории и диспозиции определящи едно поведение като хазартно. 

Изложение 

Основните понятия в науката психология, са свързани именно с изследване  на поведението 

и поведенческите процеси, а нейна основна цел е тяхното предсказване и контролиране. 

Наред с множеството дялове, които изучават човешката поведение в контекста на нейната 

физиологична, биологична или социална основа, стои общото разбиране за същността на 

личността. Каквато и научна перспектива да бъде използвана по отношение изучаване 

принципите на човешкото поведение, то ще бъде ограничено само в границите на водещият 

теоретичен подход. В рамките на различните психологични теории, поведението е 
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натоварено с различни  по вид характеристики и водещите фактори за неговото определяне 

не са еднозначни. 

То не може да бъде разглеждано само като детерминирано, отхвърляйки идеята за 

автономност и пренебрегвайки физиолого-генетичното обяснение /Скинър/. Същото 

ограниение можем да видим и в психодинамичната теория, която определя активните сили 

в рамките на личността, като основни мотиватори на поведението /Фройд, Адлер/. По 

сходен начин феноменологичната теория ограничава разглеждането на човешкото 

поведение само от гледна точка на субективните възприятия, интерпретации и познания за 

действителността /К. Роджър/. Различните подходи, противопоставят разглеждането на 

поведението от една страна като причинено основно от личностни черти, а от друга, като 

резултат предимно на ситуационни фактори. К. Г. Юнг смята, че влиянието на 

преживяванията в детството не е пожизнен детерминиращ фактор, а жизнените ситуации 

променят личността. 

Още една гледна точка ни дава социално-когнитивнита теория, която разглежда 

поведението като резултат от  взаимнодетерминирането на два фактора. Този модел 

разкрива, че вътрешните фактори /убеждение, очакване/ и външните фактори 

/последствията/ са взаимозависими и определят поведението. Тя подчертават когнитивните 

компоненти и начина, по който поведението и средата променят индивида [2]. 

Целта на настоящият доклад е разглеждане на конкретен вид поведение и разграничаване 

на модела хазартно поведение на база специфика. Основна роля при определянето на тази 

спицифика е точното и ясно диференциране на хазартното поведение от хазартна 

зависимост. Прегледа на литературните источници показва, че няма ясно критерии за 

разграничаване, често дори се използват като заимозаменяеми. Всяко „нормално“ 

поведение има потенциал да се превърне в „абнормно“, когато е свръхупотребявано [1]. 

Нормата и патологията се намират в общия континуум, чийто граници в сферата на 

зависимостите е най-неясна. Едно и също поведение може да бъде както зависимо, така и 

„независимо“. Зависимото поведение в голяма степен се измерва не с това, което човек 

прави, а според това как и колко често го прави, т.е. видовете зависимо поведение имат 

паралелни, „независими“ умерени видове  поведение“ [4]. Този дискурс води до 
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обобщаващото мнение, че „не-зависимото поведение е свободно, докато зависимото 

поведение не е“ [12].  J. Marks много ясно ги визуализира в графика въз основа на фактора 

социална приемливост и неприемливост [15]. Тъй като обаче тези фактори са времево-

пространствено обусловени, то тяхното обсъждане винаги се отнася за конкретно време и 

място [8,15]. 

Медицинската психология среща същият казус изучавайки някои състояния на личността, 

при които има нехармонично развитие на характеровата структура. К. Леонхард описва т. 

нар. акцентирана личност като преходен тип между норма и патология. 

„Но основната особеност е, че една и съща черта се проявява във всеки от нас с различна 

интензивност“ [16]. Въз основа на това Леонхард смята, че отклонението от средната 

стойност изобщо не показва наличието на акцентуация, защото следвайки тази логика, 

човек може да постави равен знак между психичните разстройства и проявите на 

индивидуалността. Акцентирането на характера според Леонхард е изострена 

характеристика, която се проявява при определени обстоятелства и е крайната граница на 

психичната норма [9,16]. 

„Различните състояния и модели на поведение с клинично значение, са обикновенно трайни 

и са израз  на характернии за даден индивид стил на живот и отношение към себе си и към 

другите. Те често биват свързвани със различна степен на субективни преживявания на 

дистрес и проблеми в социалната адаптация“ [5]. 

В Международния квалификатор на болестите /X-та ревизия/ модели с клинично значение 

са поставени в глава 5 под наименованието: „Психични и поведенчески разстройство (F00-

F99), - Разстройства на личността и поведението в зряла възраст - Патологично влечение 

към хазарт F. 63.0. Понастоящем това  разстройство в поведенията и навиците е 

единственото включено в диагностичния и статистически наръчник за психични 

разстройства (DSM 5). Преди това патологичното хазарт бе класифицирано като 

"разстройство на контрола на импулсите", където "основната характеристика е 

неспособността да се противопоставим на импулс или изкушение да извършим действие, 

което е вредно за човека или за другите"[8]. Патологичното влечение към хазарт е 
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преименувано в "Хазартно разстройство" и е преместено в нова категория "Наркоманиите 

и свързаните с тях разстройства" в DSM 5. 

В интерес на по-точното проследяване и за да избегнем всеобщото терминологично 

объркване, следва да поставим условна граница между хазартното поведение и хазартната 

зависимост в представения по-долу анализ. 

Системата от наследствени белези и ролята на генетиката определят, че за разглеждане на 

поведението и общите черти на личността имат своето значение и биологичните процеси в 

мозъка. „Цалото поведение, без значение колко е сложно, представлява израз на работата 

на мозъка“ [7]. 

Зависимостите често се проявяват в семейства, в които поколения роднини са развили 

проблеми от този спектър. Хора с близки, които имат определена  зависимост, се намират в 

увеличен риск. Те притежават по голям толеранс към такъв вид поведение и по-трудно се 

противопоставят на инпулса който го провокира. Има редица доказателства, в подкрепа на 

съществуването на относително стабилни темпераментови и поведенчески модели, 

протрахиращи от раждането през целия житейски път на индивида, т.е. съществуват 

генетично детерминирани прототипи на човешкото поведение. Тези вродени 

характеристики могат да бъдат определени по-скоро като тенденции, които опитът и 

въздействията на околната среда, усилват или смекчават [11]. 

Фактът, че съществува такъв рисков фактор обаче не определя за основателно 

предположението за генетична обремененост. Доказателства сочат, че дори хора с ниска 

генетична предразположеност, при излагане на фактори водещи до пристрастяване за дълъг 

период от време, могат да развият зависимост. Сам по себе си генетичният фактор не може 

да обясни зависимостта, т.е. някои хора имат по-голям потенциал да развият зависимост, но 

дали това ще се случи зависи от редица социални и психологически предпоставки, които 

следва да бъдат съвместно третирани. 

Идентифицирането  на поведенчески тенденции за едно хазартно поведение и развитието 

му в зависимост предполага търсене на мотиви в съзнанието и несъзнаваното. Без да 
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подценяваме безсъзнателното, като качество на ситуирани преживявания, то също изразява 

автоматичното действие на разнородни мотивационни и когнитивни механизми на 

психиката. 

Във същото време, според Адлер  човек не е детерминиран от своето минало, среда или 

наследственост и има право на избор. Той определя като най-висока ценност нейните 

социални интереси и поставя ударение върху когнитивните процеси а не върху 

безсъзнателното. Способността на човек да преодолее пречките и да се справи с 

психологическите периоди на рецесия служи като гаранция за предотвратяване на 

развитието на отклоняващо поведение. 

Хората лесно могат да се пристрастят към поведения които им носят приятни усещания. 

Според З. Фройд принципът на удоволствието е един от основополагащите мотивационни 

фактори на човешкото поведение. За съжаление, хора изложени на риск от пристрастяване 

благодарение на така посочените по-горе фактори, тази реакция на удоволствие може да се 

превърне в „механизъм за справяне“ с всеки емоционален и/или психологически 

дискомфорт, към който да се обръщат отново и отново, докато изгубят контрол над него. 

Водеща предпоставка едно поведение да бъде определено като хазартно е склонноста на 

индивида към риска и рисковите ситуации. 

В самата си същност рисковото поведение е свързано с вземане на решение или правене на 

избор в условия на несигурност. Сложната и многообразна природа на този вид 

поведенческа активност са разкрити в теорията на перспективата на Канеман и Тверски и 

теорията за хомеостазата на риска [15]. В най-общ план склонността към риск се свързва с 

индивидуалните различия на субектите по отношение на реакциите които проявават спрямо 

риска.  На тази основа хората могат да бъдат определени като „риск търсещи“ или „риск 

избягващи“. Първият я определя като неизменна личностна диспозиция, оставаща стабилна 

във времето и неповлияна от ситуации и обстоятелства. Вторият я разглежда като 

променяща се във времето личностна характеристика вследствие на процеса на учене или 

усвоените модели на поведение [2]. 
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Концептуализирането на модел хазартно повдение следва да бъде неизменно свързван с 

ангажираност към дейност със вероятностен характер. Склонността към риск в конкретният 

случай е обоснован с мотивът за определен вид  печалба. Това твърдение бива подкрепено 

с факта, че едно поведение за да бъде определено като хазартно, то предполага готовност 

за поемане рискове. Начинът по който ще бъде оценяван риска вече ще зависи от 

субективното разбиране за относителността на резултата. Следва да заключим, че 

потенциала за развиване на хазартно поведение е с ниска степен при „риск избягващите“ 

индивиди. Такова предположение би било напълно обективно при положение, че се вземат 

предвид и множеството останали субективни фактори. Ангажираността към рисковото 

поведение се обосновава с някои основни аспекти от „теории на мотивацията“.  Най общото  

разбиране е, че тя се определя като поредица от процеси, които инициират, насочват и 

поддържат всички поведения, свързани със способността за постигане на целта. 

Психолозите Стенли Шахтер и Джером Сингър считат, че нашата мотивация зависи от 

активирането на нервната система, което причинява психологическо състояние на 

бдителност и стимулация и води до това, което е известно като възбуда. Шахтер и Сингър 

изследват мозъчния статус на няколко пациенти и установяват, че допаминът, 

невротрансмитер, отговорен за нивата на бдителност и удоволствие, причинява много 

важни промени в мотивацията. Въз основа на това откритие психолозите установяват, че 

разликите в мотивацията са свързани с чувствителността към това вещество [19]. 

Друга важна част от теорията на мотивацията заемат факторите за оптимизация на 

стимулите. Според тази парадигма хората винаги се стремят да максимизират 

възнагражденията, които получават, като същевременно минимизират енергията, която 

изразходват за тяхното получаване. В тази теория отново срещаме адекватни за предмета 

на нашия анализ корелати между водещите фактори, а именно – желание за бърза печалба 

с минимум усилия и оптимистично очакване на резултат в ситуационната диспозиция за 

степента на риска. 

Теорията на очакванията защитава тезата, че хората ще изберат как да действат въз основа 

на последиците, които очакват да получат от поведението си. Според Е. Торндайк хората 

опитват различни варианти на поведение, при което се натъкват на реакция, водеща до 
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удовлетворение – именно тази връзка бързо укрепва. Въпреки че въвежда фактора 

„последствие“ Торндайк също изключва „ментализмите“ т.е той счита, че поведението се 

определя от самото наличие и природата на последствията, а не от разбиране, предвиждане, 

преценка и избор по отношение на тяхното класическото обуславяне. В това отношение Б. 

Ф. Скинър, като радикален бихевиорист отрича всякакви идеи за това, че човешкото 

поведение се определя от предполагаеми вътрешни фактори като безсъзнателни импулси, 

нагони, потребности и т.н. Той постулира две разновидности на поведението: респондентно 

и оперантно. Според него класическото обуславяне може да обясни само част от 

поведението, докато оперантното е това, при което стимулните събития възникват след 

поведението. По този начин оргънизмът оперира върху средата си за да получи желаните 

последствия или да избегне нежеланите. Теорията на изследователя винаги е потдържала 

позицията, че контролът на поведението се обуславя от позитивно и негативно 

подкрепление, които имат своята интервалност. Графикът на подкрепленията е правило, 

което определя на какъв интервал или след колко поведенчески акта ще се появи 

подкреплението. Тук откриваме един много адекватен пример за график с променливо 

отношение, съпоставяйки го с предмета на нашия анализ. Според този график „Организма 

бива подкрепен след неопределен брой реакции като се случва точно в  хазартната игра“. 

Ротър посочва че, именно графика с променливо отношение обуславя устойчивото 

поведение. На базата на своите убеждения за целенасоченост в поведението Джулиан Ротър 

постулира водещата теза, че хората се стремят към значими за тях цели, водени именно от 

очакванията си за успех и подкрепление в бъдеще. Точно тази част на общата концепция за 

очакване и подкрепление отличава системата на Ротър от радикалния бихевиоризъм на 

Скинър. Той предлага формула за прогнозиране на поведнието, която включва потенциал, 

очакване и валентност на поткреплението. Ротър изтъква своята теза, че за да се направи 

по-генерално прогнозиране на поведението, трябва да се познават генерализираните 

очаквания на личността. В тази част на теоретичните достижения можем да видим 

търсеното сходство в поведенческия анализ. Очакванията, основани върху сходни минали 

преживявания, при които дадено поведение е било подкрепяно ни кара да намерим 

обосновка на факта, че потенциално застрашени от зависимо поведение са именно онези 

лица които в миналото са имали подкрепление с висока степен. За да бъдем по-конкретни 
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ще дадем пример със статистиката, която сочи, че при придобиване на бърза печалба от 

хазартна игра,  вероятността това поведение да се повтори в бъдеще /желание за друг опит/ 

е приблизително 100%. Много важно е да се подчертае, че преминаване на границата, 

поведение като хазартното да се превърне в поведенческа зависимост е липсата на контрол 

упражняван вурху дейността. Именно контролът или по-скоро загубата на контрол е друг 

съществен индикатор. Тук е необходимо да се вземе предвид функционирането на 

индивидуалното съзнание, успоредно с въздействието на външните фактори  на средата. 

Субективната оценка на ситуацията е основен показател,  чиийто проявление дава 

възможност до голяма степен да се въздейства върху контрола. Предвид вероятностния 

характер, относителността и динамиката на процеса /хазартната игра/се изключват 

възможности за контрол върху резултата, към който се стреми поведението. Липсата на 

възможност от упражняване на контрол върху резултата е един от основните движещи сили, 

под чието въздействие поведението може да изгуби контрол. Още в етимологията на думата 

контрол откроваме, че това не е само процес на прверка за да се санкционира отклонението, 

а автоматичен процес, който улавя условията, в които се пораждат отклоненията. 

Контролът е бързата реакция за тяхното предотвратяване и отстраняване, като главна 

характеристика тук е - контрол преди събитието, а не след него. В общата концепция на Д. 

Ротър за прогнозиране на поведението спрямо генерализираните очаквания е т.н локус на 

контрола като един от най-широко използваните инструменти в изследването на личността. 

Той води началото си от субективното отношение за това, дали дадено поведение ще 

повлияе върху получаването на подкрепление. Именно защото локусът на контрол влияе на 

определено очакване за постигане на целта във всички специфични ситуации, от това ще 

зависи колко позната е ситуацията и какъв вид подкрепление е преживял индивидът. Тук 

още веднъж предпоставка като „бърза печалба“ става основен аргумент в определяне 

степента на вероятност, това поведение да се повтари в бъдеще. Общата теза за вътрешния 

и външния локус на контрол изправя изследването на типа хазартно поведение в голямото 

предизвикателство. От една страна хората с вътрешен локус т.н „интернали“ смятат, че 

успеха или провалът се дължи на тяхното собствено усилие. От друга страна „ектерналите“ 

смятат, че подкрепленията /в конкретния случай печалбата/ се контролира от късмет, съдба 

или силни други. От това произтича факта, че хората с външен локус на контрол виждат 
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много слабо влияние на техните усилия върху количеството подкрепления които получават. 

Ако подходим към хазартно поведение основаващо се на желание за печалба, а не за друг 

вид емоционално преживяване, то общоизвестно е, че тази печалба е обвързана с късмет 

/съдба/. Следва да заключим, че личности с външен локус на контрол са много по-уязвени 

в сферата на хазартно поведение, считайки резултата като не зависещ от техните усилия. В 

същото време хазартното поведение, както вече споменахме бива обвързано със склонност 

към риск и устойчивост на поведенчески модели ангажирани с емоции и диспозиции на 

личността. В поведението на хора които са склонни към рискови ситуации, водени от 

генерализираното очакване за подкрепление /обвързано с предишния опит за спечелена 

сума/ проявяват устойчивост на поведението именно водени от субективното очакване че 

това ще се повтори. Това изисква цикъл от повторения на реализираното поведение в което 

главно участие взима инициативата за действеност или „ако продължа да играя ще спечеля 

отново“. Тук локусът на контрол се измества, повлиян от ситуационните фактори на средата 

от първоначалната позиция. Този вид промени са описани в теорията за генерализираните 

очаквания, като дължащи се на спицифични минали преживявания, на средата и високата 

адаптивна способност на личността. Колкото по-често човек получава определено 

насърчение в близко миналото, по-ниската стойност има същото допълнително насърчение. 

Водещата хипотеза е, че свръхупражняването преминава в загуба на контрол. 

В разбиранията ни за контролът върху поведението като теория за класическа обусловеност 

имат своята роля и други предупределящи стимули.  Тя дава обяснение относно механизма 

на обуславяне не само на физическа реакция, но и на емоциите, моралните чувства, 

социалноотговорното и антисоциалното поведение, като резултат на лошо или неадекватно 

обуславяне. Разглеждайки емоцията като потребност и   „устойчива тенденция на индивида 

да търси и се наслаждава на емоционално наситени стимули и ситуации“ [10], можем да 

изведем още един индикатор в изследователското дирене. 

Конструктът „потребност от емоции“ e въведен  от Шатопадяй и Хойер. Както при всяка друга 

потребност, и тук личността преживява недостиг, който поражда стремеж да се излезе от това 

състояние на дефицит и да се възстанови равновесието в организма чрез доставяне на 
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активиращи преживявания. Фактът, че някои хора активно търсят емоционални преживявания 

вследствие на по-силно изразената си потребност от емоции, за разлика от други, които по 

всякакъв начин се опитват да ги избягват, се явява важна предпоставка. Необходимо е да се 

подчертае, че в конкретното изследователско търсене,  а именно на индикатори в поведението, 

емоциите и свързаните с тях афективни състояния заемат важна роля. Съществуват много 

доказателства, че в сравнение с хората с ниска нужда от афект, тези нуждаещи се от афекти са 

по-склонни да притежават екстремни нагласи. Резултатите обективно сочат, че нуждата от афект 

е важна конструкция в разбирането на процесите, свързани с емоциите. 

Ако действията се основават изцяло на емоции, поетият риск постоянно се овеличава и 

контролът върху поведението се губи. 

Водещите механизми в хазартно поведнието, имат и друга движеща сили, които включват 

импулс и ангажираност /въвлеченост/ в процеса. С понятието импулсивност се свързват 

както някои психопатологии така и някои личностни черти. Много съществен елемент в 

търсене на обвързаност между хазартно поведение и импулса е дали последният ще бъде 

разглеждан като състояние на личността или като основен елемент, който съставлява 

характеристиката на личността. 

Ние разбираме личностните черти като детерминанти, т.е онези основни елементи, които 

съставят и характеризират личността. „Личностните черти са тези, които ни предразполагат 

да реагираме по същия начин или по подобен начин на различни стимули или ситуации. 

Импулсивните хора като черта на тяхната личност често ще реагират импулсивно в 

различни ситуации, и това може да повлияе негативно на множество области от живота[17]. 

Следователно не става въпрос за хора, които действат импулсивно в конкретни моменти, в 

този случай бихме говорили за хора, които показват импулсивност като състояние на 

личността. Противно на личностните черти, импулсивността като състояние на личността 

се характеризира с проявяване на импулсивни действия своевременно и мимолетно, без да 

е планирано предварително“[3]. 
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В проследяването на механизмите стоящи в основата на хазартното поведение, наред с 

контрола, емоцията и импулсивността има своето значение и субективната ангажираност 

или въвлеченост към процеса. Ако направим аналогия между потребяването на значим 

продукт и значима дейност /хазартна игра/, то въвлечеността в процеса ще има своите 

корени отново в определени характеристики на личността. От тази перспектива на 

хазартното поведение може да се гледа като на потребителско поведение. 

В контекста на потребителското поведение тя ще бъде определена като афективно-

когнитивен конструкт, отнасящ се до възприетата значимостта на даден обект за личността, 

въз основа на нейните потребности, ценности и интереси [22]. 

Заключение 

Последното десетиление бележи сериозен ръст на хазартната дейност, което в нашата 

страна може да се сравни с епидемия. Тази епидемия засяга както подрастващи, така и  

възрастни, като тенденциите за повишаване на участващите в тази дейност млади все-

повече расте. Расте и дялът на представителите от женски пол, който по статистически 

данни години наред се считаше като значително по-пасивен в този сегмент. Фактите сами 

по себе си говорят за един много сериозен проблем на обществото, поради обективните 

причини, че всяко хазартно поведение може да се превърне в зависимост. В търсенето на 

предиктори в хазартното поведение често се откриват сходни мотиви, такива които 

присъстват в множество проявления на дезадаптивното и девиантно поведение. 

Проф. Робърт Уилямс от „University of Lethbridge” - Канада твърди, че мотивът за участие 

в хазартни игри има по-неясна концепция от този нужен за алкохол или цигари. Това според 

него се дължи на факта, че значението, функцията и достъпа до хазарт зависят от културата 

на хората и времевия период, в който живеят. Самооценката и оценката на ситуацията са 

важни социални и психологически показатели, чиeто проявление дава възможност до 

голяма степен да се предскаже съдържанието и посоката на индивидуалното и социално 

действие. 
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Класическа обусловеност която определят едно устойчиво поведение /хазартното/ под 

въздействие на стимула /печалба, емоция, въвлеченост/ и диспозици /риск, импулс, 

съзнание/, при наличие на  повишен толеранс съдържа обективни  показатели за развитие 

на хазартна зависимост. 
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Резюме: Депресивните разстройства са сериозен проблем за общественото здраве и придобиват 
глобални размери. Депресията е заболяване със социално значение, което причинява сериозно 
увреждане на функционирането на пациента, засяга живота на неговото семейство и близки. 
Психологическата работа с депресирани пациенти е от съществено значение, изключително трудна 
и отговорна. Целта на този доклад е да разкрие основните аспекти на обобщените очаквания като 
потенциален медиатор между персистиращите личностни черти и динамиката на депресивния 
епизод. Терапевтичната работа с обобщени очаквания – мотивация, оптимизъм, локализация на 
контрола като регулаторни функции, поддържащи психичното здраве, би могла да отвори нови 
възможности и насоки в психологическата помощ за превенция, лечение, възстановяване и 
противодействие при хора с депресивни разстройства. 

Summary: Depressive disorders are a serious problem for public health and are gaining global proportions. 
Depression is a disease of social significance that causes serious impairment of the patient's functioning, 
affects the lives of his family and relatives. Psychological work with depressed patients is essential, 
extremely difficult and responsible. The purpose of this report is to reveal the main aspects of generalized 
expectations as a potential mediator between the persistent personality traits and the dynamics of the 
depressive episode. Therapeutic work with generalized expectations - motivation, optimism, localization 
of control as regulatory functions supporting mental health could open new opportunities and directions in 
psychological care for prevention, treatment, recovery and counteraction in people with depressive 
disorders. 

Keywords: depression, generalized expectations, motivation, optimism, localization of control 
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Въведение:  

В днешно време в широката общност се говори все по – често за депресията, но в 

лаически смисъл на модерно заболяване може би поради недостатъчна информираност, 

некомпетентност и неангажираност към проблема.  

Оказва се, че в съвременното общество депресията е доста подценявано  психично 

заболяване. Повечето хора отказват да възприемат, дори не осъзнават факта, че става въпрос 

за психично разстройство. Поради това, не търсят навременна помощ и лечение като по 

този начин неглижират и излагат на риск психичното си здраве. Тези фактори се явяват и 

основна причина за нарастващия брой хора с депресивна симптоматика. 

Работата на много специалисти в областта на психологичната помощ при 

депресивни разстройства – консултанти и психотерапевти е отговорна, опасна и често 

подценявана проблематика.  

В днешно време психолозите са натрупали голям обем от знания относно влиянието 

на генетичните личностни черти, предразполагащи появата на депресивен епизод и как те 

въздействат върху възможността човек да се справя в проблемни ситуации. Все по добре се 

разбират слабите страни на личността и особеностите на поведението в стресови ситуации 

[1]. 

Известно е, че един от основните фактори за възникване на депресията е именно 

психичния стрес. Значително по - малко изследвания са насочени в посока да се създадат 

условия за повишаване на психичното благополучие и да се поддържа пълноценен начин 

на живот (Величков, 1997; Величков, Радославова и Петков, 2002; Александров, 2015).  

По малко изследвания са насочени върху регулативните личностни характеристики 

и как те влияят върху оптималното функциониране на лица с депресия.  

Негативното влияние на някои личностни черти върху психичното функциониране 

при пациенти с депресия може да се компенсира чрез подпомагане на дългосрочната 

мотивация и оптимистичните очаквания на лекуваните.  Основите на мотивацията могат да 

се търсят в желанието на човек за оптимизиране на благосъстоянието си, стремеж към 

повишаване на удоволствието както и в желанието за намаляване на физическата болка [1]. 
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Актуалност и значимост на проблема: 

Терапевтичната работа с генерализираните очаквания като регулативни функции 

подпомагащи психичното здраве биха могли да открият нови възможности и направления 

в психологичната помощ за превенция, процеса на лечение, възстановяване както и 

противорецидив при лица с депресивни разстройства. 

Целта на този материал е разкриване основните аспекти на генерализираните 

очаквания като потенциална мадиаторна функция между устойчивите личностни 

характеристики и динамиката на протичане на депресивния епизод.  

Депресията представлява едно от нарушенията, описано най - рано в медицината. 

Дълги столетия тя е била наричана „меланхолия“ и едва в 19в. е бил добавен и приет 

терминът „депресия“. Нормално психологично разбираемото понижение на настроението 

се нарича тъга (печал), а при патологично нарушение се определя с термина депресия [7]. 

Депресията е едно от най-често срещаните психични заболявания (разстройства) в 

световен мащаб, със социална значимост, което оказва голямо влияние върху всички 

аспекти от живота на човек. Оказва силно въздействие върху ежедневието на хората. 

Намалява качеството на живот на човека, неговото функциониране и в някои случаи води 

до инвалидизация. Започва в сравнително млада възраст, при около 1/3 от болните има 

хроничен ход на протичане, придружаващи соматични заболявания, нарушени 

взаимоотношения, социална изолация, риск от самоубийство, злоупотреба с алкохол и 

психоактивни вещества (Миланова, 2013; Александров 2021). 

Все повече психолози поддържат тезата, че е възможно да се излекува депресия 

единствено с психотерапия. Това становище е несъстоятелно и неадекватно, поради факта, 

че депресията е невробиологично заболяване и като такова следва да се лекува със 

съответните медикаменти. От изследвания на депресивно болни лица с компютърна 

томография е налице ясна разлика на мозъчните промени, които настъпват при пациенти с 

депресия в сравнение със здрави лица.  

Невробиологичните изследвания на депресията показват, че в сравнение със здрави 

индивиди болните с депресия имат разширени вентрикули, увеличен обем на ликвора, 

намален обем на базалните ганглии, таламуса, хипокампа, фронталния лоб, орбито-

фронталната кора. По време на депресивен епизод болните имат значително по-малък обем 
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на хипокампа в сравнение с периода на ремисия. Депресивното настроение и тъгата са 

свързани с нарушена невронална активация в префронталния кортекс, включвайки предния 

цингуларен кортекс и орбитофронталния кортекс. Тези полета получават инервация от 

серотонинергични проекции от nucleus raphe на средния мозък и от норадренергични 

проекции от locus ceruleus и от допаминови проекции на вентралната тегментална област. 

Изследванията с позитронно-емисионната томография показват увеличен кръвоток в 

префронталния кортекс при индивиди, които са тъжни, без да са депресивни (Миланова, 

2013; Александров 2021). 

Депресивно болните често мислят за смъртта или за самоубийство като начин да 

избягат от страданието или като наказание за „извършени грешки”. Те приемат, че със 

смъртта си ще облекчат живота на другите (Миланова, 2010). 

Основна грешка при работа с депресивно болни е липсата на оценка на суицидния 

риск и динамиката на проявленията му в рамките на депресивния епизод. Това е особено 

опасно, когато само психолог се е ангажирал с някаква степен на помощ. За това и оценката 

на суицидния риск е съществена при пациенти с депресия (Racine, 2018). Това е и едно от 

нещата, което почти никога не се взема предвид в психологичната работа (Александров, 

2021). 

Лекуването на депресия единствено и само с психотерапия е несъстоятелно, 

безотговорно и дори може да се счита като опит за склоняване към самоубийство 

(Александров, 2021). 

 Психологичината работа с пациенти с депресия е полезна и дори наложителна до 

толкова колкото да съдейства за провеждане на лечение в началото на заболяването и след 

овладяването му с цел противодействие на рецидив. 

 Новите гледни точки относно депресията, включват теориите, занимаващи се с 

взаимодействието между биологичните, психологичните и социалните нива на 

функциониране. Този подход интегрира различните теории, които вече съществуват и 

открива нови перспективи [8]. 

Най-общите основни симптоми на депресивния синдром са потиснато настроение, 

загуба за преживяване на удоволствие (анхедония), липса на енергия, желание и 

инициативност, песимистично мислене, забавен мисловен процес, значително нарушение 
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на общото семейно, социално и трудово функциониране (МКБ-X, 2008; Миланова, 2013; 

Александров 2021). Пациентите с депресия най-често съобщават за потиснато настроение, 

загуба на енергия, липса на инициативност и способност да изпитат удоволствие (Nicholas 

et al., 2009). 

Към симптомите на депресията се отнасят начините на преживяване, контактът със 

заобикалящата действителност, напрежението. Могат да се посочат такива симптоми като 

угнетеност, намалена активност, чувство за умора, склонност към плач, страх, оплаквания 

с хипохондричен характер, деперсонализации, нарушения на съня, натрапливости, 

оплаквания от болки в сърдечната област, загуба на чувствата, денонощни колебания в 

настроението, чувство за вина, песимизъм, главоболие, мисли за самоубийство, налудни 

настроения, свързани с налудност за греховност, обедняване, заплаха от предстоящи 

нещастия и смърт. Депресивните преживявания, особено при тежки състояния, се 

съпътстват от психична мъка, свързана със загуба на надежда за оздравяване, с чувство за 

вина пред близките, със загуба на интерес към всичко заобикалящо [7]. Много често 

депресията е свързана с чувството за загуба в собствените възможности и дълбок 

песимизъм, това може да е навременен индикатор за опасност от опит за самоубийство (Е. 

Лесняк, 1976). 

Етиологията на депресията е многофакторна, включва както генетични така и 

фактори на средата. Депресивните разстройства се свързват с промени в рецептор-

невротрансмитерни взаимоотношения в лимбичната система, в префронталната кора, 

хипокампа и амигдалата. Серотонин, норадреналин, допамин са невротрансмитерите, които 

имат отношение към депресията. Приема се, че предразположението към развитието на 

заболяването се дължи на приноса на множество гени с малък ефект. Най- често болестен 

фенотип се наблюдава, когато бъдат унаследени критичен брой болестни гени и се съчетаят 

с подходящи условия на околната среда. Взаимодействието между гените и околната среда 

може да бъде по два механизма. От една страна хората с генетично предразположение могат 

да развият заболяване, попадайки в съответната среда. От друга страна гените могат да 

променят чувствителността на човека към различни фактори на средата (Миланова, 2006, 

2010). 
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За възникване и развитие на афективните разстройства съществено значение имат 

екзогенните, психогенни и социални фактори, които обикновено имат неблагоприятно 

въздействие – хронични стресови събития, реакция на дезадаптация, житейски кризи, траур, 

загуба на работа, самота, тежко финансово състояние и мн. др. Те обаче са само пускови 

механизми за развитието на афективните разстройства при наличие на генетична 

предиспозиция. Колкото по-голямо е индивидуалното наследствено предразположение, 

толкова по-слаби външни въздействия могат да предизвикат неговото появяване. 

Изследванията в областта на етиологията и патофизиологията на депресията показват 

приоритет на генетичната компонента при рекурентно депресивното разстройство – 55%. 

Участието на факторите на средата при биполярните болни се оценява на 24%, докато при 

рекурентната депресия този процент е значително по-висок – 45%. Тези изследвания обаче 

не бива да се приемат безусловно (Миланова, 2013; Александров 2021). 

Резултати от изследвания показват, че определени устойчиви личностни диспозиции 

предразполагат развитието на депресивен епизод.  

Теоретиците занимаващи се с определянето на личността се обединяват около 

идеята, че човек трябва да има някакъв определен набор от личностни качества, които да 

влияят върху неговото функциониране [1].  

 Независимо от множеството определения в науката е прието едно ново разбиране, а 

именно, че личността е динамична система от физически умствени, емоционални и 

социални характеристики на индивида обезпечаващи психичното му функциониране в 

социалната среда (Александров, 2015). 

В Медицинската психология основен аспект от проблематиката, свързана с 

психологичната помощ на пациенти е определянето на моделите и механизмите за 

регулация на психичното функциониране. Основните ресурси за регулация на психичната 

дейност следва да се търсят в самата личност на лекувания [1]. 

Личностната регулация представлява система от такива вътрешни фактори, които 

дават възможност за настъпване на определено поведение на човек ( Mischel, Cantor & 

Feldman, 1996). Тези фактори се активират при нужда и имат потенциална готовност, 

проявяват се като регулативни функции в нови, неясни и неопределени ситуации [1]. 
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Резултати от редица изследвания показват, че съществуват регулативни механизми 

на психиката. Това са такива личностни особености, които спомагат да се минимизира 

негативното влияние на факторите на средата и ситуациите, повишаващи нивата на стрес. 

Такива личностни особености са генерализираните очаквания – оптимизъм, локализация на 

контрола и мотивацията [1]. 

От психологична гледна точка генерализираните очаквания биха могли да играят 

важна роля в процеса на лечение и възстановяване при депресивни състояния. Установено 

е, че личността не се променя, може единствено да се модифицира поведение. 

Генерализираните очаквания имат регулативна функция, регулират личността и е възможно 

да имат медиаторна функция при лечението на депресивно болни.  

Генерализираните очаквания заемат основно място в процеса на организация на 

личността и модулират психичните процеси (А. Величков, 2001).   

Във връзка с депресивните заболявания следва да се разгледа подробно 

генерализираното очакване локализация на контрола и по какъв начин се явява 

предпоставка за развитието им.  

Конструктът локализация на контрола е въведен от Д. Ротър 1996г.  във връзка с 

описание на генерализираните очаквания за източниците на причинност за получаване от 

индивида резултати. Според него има две противоположни очаквания вътрешни и външни 

за връзката между собственото поведение и резултатите. Вътрешния локус на контрол е 

обобщено очакване получените резултати  да се разглеждат като производни от собствено 

поведение, усилия и способности т.е подлежат на вътрешен, личен контрол. Външния локус 

на контрол е тенденция на човек да се възприема като зависим от външни фактори, които 

не се подават на личен контрол. Според това убеждение получените резултати се обясняват 

с действието на причини независещи от човека – късмет, шанс, съдба, случайно стечение 

на обстоятелствата, силни други външни фактори ( Радославова и Величков, 2005).  

Добре проучените ефекти на личния контрол върху емоционалната реактивност 

посочват положителна корелация на външния локус с невротизъм, тревожност и депресия. 

Екстерналите са предразположени към преживявания на широк спектър отрицателни 

емоции и създава препятствия срещу преживяване на положителни емоции. От друга страна 
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интерналите са по склонни да подтискат негативните преживявания и да развиват 

положителни емоционални състояния (Д.Митева, 2012) . 

Различията в очакванията за личен контрол дават отражение и върху начина, по 

който хората се справят  с възникващите проблемни ситуации в ежедневието. 

Идентифицирана е тенденция, че хората с външен локус реагират по неадаптивно на 

проблемите и прибягват до по неефективни и пасивни стратегии за решаването им – 

затваряне в себе си, отлагане, примиряване, отказ от действие (Д.Митева, 2012). Следва да 

се предположи, че външния локус на контрол е предпоставка за развитието на депресивни 

състояния и обратно вътрешния локус по скоро е основа за намиране на решение и 

преодоляване на негативните преживявания  в дадена ситуация. 

  Според теорията от Д. Ротър, съдържанието на субективната действителност може 

да се разглежда като система от генерализирани очаквания. Те обобщават миналия опит на 

човек в различни ситуации. Очакването е възприетата вероятност, че даден вид 

подкрепление ще се появи като функция на конкректно поведение в определена ситуация  

(Корсини, 2008; Carver & Scheier 1999). 

Генерализираните очаквания се разглеждат като регулативни структури в системата 

на личността, които насочват поведението в нови неясни или сложни ситуации (Величков, 

1993, 2005; Scheier & Carver 1985; Carver & Scheier 2003). Те служат за основа на поставяне 

на хипотези за вероятност дадено нещо да се случи и какви са факторите, които имат 

определяща роля за случващото се в дадена ситуация.  

 Редица емпирични изследвания правят опити да се проучи влиянието на 

генерализираните очаквания върху личностните фактори, възпрепятстващи процеса на 

лечение, възстановяване и реадаптация. 

Много изследвания върху оптимизма и депресията показват отрицателна корелация 

между това очакване и развитието на депресивни състояния (Carver& Scheier, 1985; Carver, 

Scheier & Segerstrom, 2010; Рашкова, 2007). 

За пръв път Scheier & Carver, 1985 разглеждат понятието оптимизъм на научно 

равнище. Те дефинират оптимизма като генерализирано очакване за получаване на 

положителни резултати и преобладаване на положителни събития. Конструктът оптимизъм 

е въведен в научно обръщение в търсенето на личностни фактори повишаващи 
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устойчивостта на стресови въздействия и личностната регулация (Carver & Scheier, 1985; 

Carver, Scheier & Segerstrom, 2010). Генерализираното очакване оптимизъм участва пряко в 

процеса на личностната регулация. Ако след преживяване на натоварване се засили 

чувството, че събитията ще имат по скоро благоприятен изход, значи системата за 

личностна регулация работи (Carver & Scheier 2000). В случай, че оптимистичните 

очаквания не се развият, то съответно може да се предполага, че системата за личностна 

регулация не работи. Като предпоставка от неработеща система за личностна регулация се 

развиват клинични форми на депресия (Carver & Scheier 1999) . 

В своите изследвания (А. Величков) свързани с т. нар. предполагаеми светове на 

личността, които образуват цялостната картина на човека за света и за мястото му в него. 

Тази картина може да се опише като съставена от генерализирани очаквания за оптимизъм, 

лична ценност и контрол. А. Величков говори и за дезорганизацията на личността в 

следствие на преживяна травма. Хората разполагат със собствени ресурси, да се 

противопоставят на разрушаването на предполагаемите светове. Познаването на тези 

ресурси е важно с оглед на целенасоченото им използване при оказване на психологична 

помощ (Величков, 2001; Александров 2015). 

Според Епстайн личните теории за реалността представляват инструменти за 

решаване на проблеми в живота [1].  

За разлика от личния контрол, при който акцентът е върху причинността, 

оптимизмът е убеждение, че предстоят добри събития и положителни резултати, без да се 

отдава значение на причините довели до тях. Оптимизмът се разглежда като обяснителен 

стил, тенденция за изграждане на по ефективни стратегии за справяне с проблеми. 

Оптимистичния стил има многобройни положителни предимства: по - добро психично 

здраве, по - дълъг живот, по - добра устойчивост при стресови ситуации, по добри 

взаимоотношения, фокус върху собствени усилия, в по малка степен се фокусират върху 

емоциите си, ефективност при взимане на решения в трудни житейски ситуации, позитивно 

преосмисляне и планиране, удовлетвореност от живота, буферира развитието на 

депресивни симптоми (Д. Митева 2012; Рашева, 2007). 

Лонгитюдно изследване показва, че оптимизмът предразполага към преживяване на 

положителни емоции и предпазва от развитие на негативни преживявания. Тези данни 
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потвърждават ролята му на буфер срещу развитието на емоционален стрес ( Величков, 

2005). 

Установено е, че оптимистите са по устойчиви на стресови въздействия, по бързо се 

възстановяват, имат по ефективни стратегии за справяне с проблеми и имат по ефективна 

система за личностна регулация (Scheier & Carver 1985; Carver & Scheier 1999a; Carver, 

Scheier & Segerstrom, 2010). 

Индиректните ефекти на оптимизма се изразяват в подпомагане на проблемно 

фокусирани стилове за справяне със стреса и ограничаване на емоционално фокусираните 

стилове, като по този начин ограничава развитието на депресивни симптоми (Рашева, 2007). 

Един от отличителните симптоми на депресията е значително намаляване или липса 

на мотивация. 

Мотивацията се занимава с въпросите „ защо на поведението“. Тя се отнася до 

вътрешните състояния на индивида, които водят до провокиране, упорство, осигуряване на 

енергия и насока на поведението. Обикновено мотивацията включва целева насоченост. 

Може да се каже, че мотивацията е индивидуална променлива, защото е условие на 

индивида, а не на средата. Мотивацията е насочваща и подбуждаща, защото води до 

ръководено от цел поведение. Мотивацията е субективна, вътрешна детерминация на 

човешкото поведение, чието разкриване дава отговор на въпросите защо и в името на какво 

се проявява активността ( външна и вътрешна) (Десев, 2008).  

Понятието дългосрочната мотивация се операционализира до поставянето на 

дългосрочни цели. Поставянето и преследването на дългосрочни цели е предпоставка за 

оптимално функциониране. Когато личността формира очакване за постижение, което 

съответства на целите и, тя придобива мотив да полага усилия за това постижение. Целите 

се явяват вътрешен регулатор на поведението. Такива цели са постиженията, успехите, 

възнагражденията, но също така могат да бъдат обичайни или ежедневни дейности 

(Александров, 2015).                 

Оказва се, че дългосрочната мотивация обхваща три много съществени елемента на 

функционирането (собствената самооценка, установяване контрол върху събитията и 

справянето с проблемите и жизнените цели) като минимизира влиянието на личностните 

характеристики. Дългосрочната мотивация влияе и върху приемането на себе си и 
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преживяването на собствено самоуважение. Повишаването на жизнените цели е може би 

най - значимия фактор предполагащ успешното преживяване на каквото и да е травматично 

събитие (Александров 2015). 

Потвърждаването на медиаторните влияния на личностните черти от дългосрочната 

мотивация върху оптималното функциониране показва големи възможности на 

мотивационния компонент за подобряване на личностното функциониране в процеса на 

лечение, възстановяване и реадаптация на депресивно болни. Този факт предполага 

акцентирането на психологическата помощ по време на лечение и възстановяване след 

депресия към засилване на мотивационните възможности и ориентирането им към лично 

значими цели (Александров, 2015) .  

Дългосрочните цели са необходимо условие за организирането и поддържането на 

личните ресурси. Те са пряко свързани с преживяванията на психично благополучие 

(Величков, 2005). Изпълняват функцията на организиращи принципи, които помагат на 

индивида да постави своите постижения в едно цяло. Дават възможност на хората да 

осмислят своето поведение в по обща смислова рамка, която е лично приета и субективно 

значима, поради това има мотивационна функция (Радославова и Величков, 2005; 

Александров, 2015). 

Според Г. Олпорт главен аспект при изучаването на личността трябва да са 

съзнателните и целенасочени намерения, стремежи, надежди и мечти. Тези цели имат 

мотивираща функция. Г. Олпорт издига тезата, че притежаването на дългосрочни цели 

различава здравата личност от болната [1]. 

Депресията представлява най - честата реакция на хората при жизнени трудности, 

неприятни психични преживявания и соматични болести. Тя може да бъде също така и израз 

на размишляващо отношение към живота. Разбирана по такъв начин, депресията 

задълбочава човешките преживявания и възгледи за света, тъй като изисква отговора на 

въпроси относно смисъла и ценностите на живота (Е.Лесняк, 1976). В своите теории В. 

Франкъл разглежда само една фундаментална мотивация – волята за смисъл. Според него 

тя е толкова силно изразена, че е способна да измести  всеки вид човешка мотивация. Волята 

за смисъл е определена като основа за психично здраве в екстремални ситуации. 



 
 
 
 
 

353 
 

Предполага се, че удовлетвореността от живота е пряко свързана с наличие за смисъл 

в живота. Хората с висок смисъл имат позитивни възгледи за света, по оптимистични 

представи за бъдещето, разполагат с повече ресурси за справяне с трудности и 

предизвикателства, по ефективен копинг и емоционална саморегулация (Митева, 2012). 

Поставянето на дългосрочни цели и наличие на смисъл определят високи равнища 

на мотивация. Може да се предположи, че мотивацията ще е от съществено значение в 

процесите на лечение, възстановяване и връщане към обичайния начин на живот при 

пациенти с депресия [1]. 

Резултати от изследвания показват статистически значими връзки на оптимизма и 

дългосрочната мотивация с повечето аспекти на оптималното функциониране [1].  

Съвременното общество плаща висока цена не само поради голямата честота, но и 

поради високият риск от инвалидизация на хора с тази проблематика. В изследване на 

Световната здравна организация и Световната банка, афективните разстройства – 

рекурентна депресия и биполярно афективно разстройство, са сред десетте водещи причини 

за хронична болестност и години живот прекарани в инвалидност в световен мащаб. Общо 

на афективните разстройства се дължат близо 14% от общия брой „години в инвалидност“ 

сред общата популация (Миланова, 2013; Александров, 2021). 

Определянето на вида и тежестта на депресивното разстройство е от особено 

значение за определянето на модела и етапите на психологическата помощ. Например: ако 

практикуващия насочва тематиката на сесиите към приживяване на травма или травматично 

събитие на пациент (клиент) с умерена или тежка форма на депресия, това не само ще влоши 

състоянието му, а често може да доведе до суицидни мисли и намерения. Много честа 

грешка, която се допуска е търсенето на причината (проблема), а не на решението. Без да се 

отчита факта, че не винаги намирането на причината ще доведе до лечение. Когато пациента 

е в депресивен епизод, то е не само несъстоятелно, а и опасно. Пътят би следвало да е 

обратен – намиране на решение, излекуване и впоследствие търсене на причинността 

(Александров, 2021).  

Когато невробиологията на човек е променена, търсенето на причинността в така 

определените по-горе пускови механизми (житейски кризи, траур, загуба на работа, самота, 

тежко финансово състояние) на психодинамично или каквото и да е друго ниво е напълно, 
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неефективно, погрешно и излишно. Причинността за развитие на депресивен епизод може 

да се обсъжда, когато човек вече е стабилизиран и с овладяна симптоматика. В ремисия 

може вече да се работи по посока развиване на стратегии за справяне, овладяване на 

рецидиви, катарзисни преживявания, отреагиране на психотравматични събития и пр. 

(Александров, 2021).   

 Заключение:  

Според така изложената теза може да се заключи, че генерализираните очаквания се 

явяват като потенциални медиаторни променливи влияещи на устойчивите личностни 

характеристики и появата, лечението и противорецидив на депресивните състояния. 

 Депресивните разстройства представляват сериозен проблем за общественото 

здравеопазване и придобиват глобални размери. Повече от 100 млн. души  света страдат от 

депресия (Sartorius AG международен доставчик на фармацевтично и лабораторно 

оборудване) като се предполага, че техния брой вероятно ще нараства по няколко причини: 

- нарастващата средна продължителност на живот; 

- увеличението на хроничните болести, водещи до вторична депресия; 

- все повече се използват медикаменти, водещи до депресивни странични ефекти; 

- бързите социални промени създават психосоциални стресори, които предизвикват, 

подпомагат и подържат депресивните разстройства [8]. 

  В днешно време депресията е едно от най-честото психично заболяване, с което 

лакарите се срещат, важно е от самото начало да се диагностицира етиологията и 

респективно вида на депресията (В МКБ – 10 Депресивния епизод F32 е описан в три 

форми: Лека (F32.0), умерена (F32.1) и тежка форма (F32.2), което ще определи методиката 

на лечение на състоянието. Терапията на депресивните разстройства следва да бъде 

разглеждана комплексно и мултидименсиално включваща няколко специалиста – например 

психиатър и психотерапевт. 

Най-общо от практическа гледна точка чрез психологичната помощ на пациент с 

депресия се цели намаляване на отрицателните ефекти от болестта и се подпомага 

лечението. Подпомагането на ресурсите за справяне, подпомагане на цялостното 

личностното функциониране е психологична помощ, която следва да се извършва след 

приключване и овладяване на депресивния епизод (Александров, 2021).   
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КОГНИТИВНИ КОМПОНЕНТИ ПРИ ТЕЖКО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО И 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА  

Десислава Тодорова Генкова 
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Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, Варна, България, email: 
desislava_genkova@mail.bg 

 

Резюме: Според DSM-V, тежкото депресивно разстройство (MDD) е класическо 
състояние от групата на депресивните разстройства, включващо в себе си вариация от 
променливи афекти и симптоми, оказвайки негативно въздействие върху 
психологическото, емоционално състояние и поведение на хората, както и върху техните 
социални взаимоотношения. Днешната обширна литература предлага голям набор от 
научни разработки, обхващащи в различен спектър спецификите, свързани с когнитивните 
симптоми при тежко депресивно разстройство (MDD) и когнитивните компоненти в 
терапевтичната практика, чиито състав благоприятства за правилното функциониране 
на индивида в неговото ежедневие. Описаната в този доклад литература цели да 
предостави на своите читатели сбито разбиране на тези преобладаващи и 
инвалидизиращи симптоми и компоненти, като описва общопонятните особености по 
отношение на когнитивните симптоми при юноши и възрастни, страдащи от MDD и 
съответните подходи за интервенция в клиничната практика. Разгледани са две особено 
ефективни практики за лечение на тежка депресия: Когнитивно–поведенческата 
психотерапия и Бихевиористичната активация, като са обстойно дефинирани различни 
аспекти от етапите на всеки вид терапия и е извършен съответен сравнителен анализ на 
ефективността им.  

Ключови думи: MDD, Тежко депресивно разстройство, депресия, коморбидност, 
симптоми, тежки депресивни епизоди, натрапчиви мисли, когнитивен модел, Когнитивно-
поведенческа психотерапия, Бихевиористична активация. 

 

COGNITIVE COMPONENTS IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER/MDD AND 
EFFECTIVENESS OF THE THERAPEUTIC PRACTICE 

Desislava Todorova Genkova 
PhD student in Pedagogical and Age Psychology 

Varna Free University "Chernorizets Hrabar", Varna, Bulgaria, email: desislava_genkova@mail.bg 
 

Summery: According to the DSM-V, Major Depressive Disorder (MDD) is a classic 
condition, originating from the group of depressive disorders and includes variaus variable affects 
and symptoms, which cause negative effects and disturbance in people’s psychological and 
emotional state, can influence their behavior and social relations. Nowadays, extensive literature 
sources offer a wide range of psychological research, which covers great amounth of specifics 
related to cognitive symptoms in Major Depressive Disorder (MDD) and cognitive components in 
therapeutic practice, the composition of which favors the proper functioning of the individual in 
his daily routine. The literature described in this report aims to provide its readers with a concise 
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understanding of these prеdоmiпапt and disаbliпg sуmptoms and components, describing the 
common features of cognitive symptoms in adolescents and adults with MDD and appropriate 
approaches to clinical practice intervention. Two particularly effective practices for the treatment 
of Мajor Depression are considered: Cognitive-behavioral psychotherapy and Behavioral 
activation, as various aspects of the stages of each therapeutic method are thoroughly defined and 
an appropriate comparison analysis of their effectiveness is performed. 

Key words: MDD, Major Depressive Disorder, depression, comorbidity, symptoms, major 
depressive episodes, intrusive thoughts, cognitive model, Cognitive-behavioral psychotherapy, 
Behavioral activation. 

 

1. Въведение 

Тежко депресивно разстройство/ Major depression disorder (MDD - DSM-V) e 

kласическо състояние от групата на депресивните разстройства, характеризиращо се чрез 

отделни епизоди с продължителност най-малко две седмици или с по-дълъг период, 

включващ в себе си серия от променливи афекти, промени в познанието и 

невровегетативните функции (т.е. как функционира индивидът в ежедневния живот), 

ремисии между епизодите. 

1.2. Симптоматика и коморбидност  

Диагностичните критерии за MDD (DSM-V) съдържат в себе си пет (или повече) 

симптома, присъстващи всеки ден или почти всеки ден в същия период от 2 седмици и 

представляват изменение на предишното нормално функциониране на субекта: постоянно 

депресивно настроение и/или изразена и постоянна загуба на интерес към досегашните 

приятни дейности. Симптомите причиняват клинично значим дистрес или увреждане на 

ежедневното функциониране. Епизодите не се дължат на ефектит от злоупотреба с 

вещества, медицинско състояние или психотично разстройство. Не са налице маниакални 

или хипоманични епизоди.  

Други показатели за наличието на MDD според DSM-V са значителна загуба на тегло 

при липса на диета или наддаване на тегло (например промяна от > 5% за 1 месец); безсъние 

или хиперсомния; психомоторна възбуда или забавяне на реакциите; умора или загуба на 

енергия; чувство за безполезност, прекомерна или неподходяща вина; затруднено мислене, 

концентрация или вземане на решения; повтарящи се мисли за смърт или желание за  



 
 
 
 
 

359 
 

самоубийство без конкретен план; опит или конкретен план за извършване на 

самоубийство.  

Според Джъд и съавтори (1997) и Американската Психиатрична Асоциация (APA, 

2013), приблизително 85% от хората изпитват повтарящи се депресивни епизоди. Средно 

хората с депресивно разстройство имат четири епизода по двадесет седмици всеки през 

целия си живот, като някои хора рядко преживяват ремисия в период от 2 или повече месеца 

без или само с един или два леки симптоми. Други хора, страдащи от депресивно 

разстройство, преживяват много години с малко или никакви симптоми между отделните 

епизоди (APA, 2013; Judd, 1997).  

Според APA(2013) хроничността е предразполагащ фактор за учеличаване 

вероятността от основни нарушения на личността, тревожност и употреба на психоактивни 

вещества; намалява вероятността, че лечението ще бъде последвано от пълно отстраняване 

на симптомите. Не са налични много доказателства за ясни различия по пол във 

феноменологията или хода на MDD (APA, 2013). 

Според Американската Психиатрична Асоциация (APA, 2013), коморбидността с 

други психологически разстройства е изключително честа, особено с нарушенията, 

следствие на прием на психоактивни вещества като алкохол и наркотици; Паническо 

разстройство; Обсесивно-компулсивното разстройство; Анорексия невроза; Нервна 

булимия, Гранично личностно разстройство и други. Хората с коморбидни нарушения 

обикновено реагират по – слабо на лечение (APA, 2013). Изследвания, в които се разглеждат 

последиците от  заболяването показват, че MDD е свързано с огромно икономическо бреме, 

което се дължи на загубена производителност в работа, намалени приходи от данъци, 

повишени социални обезщетения и медицински разходи  (Sobocki et al., 2006; Wang et al., 

2003). Освен това, Депресивносто разстройство се предвижда да се превърне във втора 

водеща причина за инвалидност в света след исхемичната болест на сърцето (Murray & 

Lopez, 1996). 
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1.3. Депресивно разстройство в юношеството 

В юношеството, MDD се характеризира с наличието на пет или повече симптома, 

появяващи се почти всеки ден в един и същи период от 2 седмици. При младите хора 

симптоматиката може да включва раздразнителност, която е по-характерна от 

непроменливото лошо настроение. Юношите изразяват своята депресия чрез постоянна 

загуба на интерес към приятни дейности. Те често пъти са подтиквани от техните 

родители/училище да продължат извършването на дадени дейности, но им липсва вътрешна 

мотивация, не извличат удоволствие. Според Орчард, Пас, Маршал и Рейнолдс (2016) г., 

родителите значително подценяват симптомите на депресия у своите деца (Orchard, Pass, 

Marshall & Reynolds, 2016). 

Симптоматиката при юноши причинява клинично значим дистрес или увреждане на 

ежедневното им функциониране. Като допълниелни симптоми при тях се явяват 

нарушението на съня, умора, мислите за самоубийство, проблеми с концентрацията, 

нарушение на апетита, безполезност, физическо безпокойство/летаргия/забавени рефлекси. 

Левинсон, Род и Сийли (1998) смятат, че до 20% от подрастващите ще изпитат епизод на 

депресия до навършване на 18 години (Lewinsohn, Rohde, & Seeley, 1998).  

Форд и съавтори (2003) маркират значимостта на точковото разпространение: 2,5% от 

децата във Великобритания на възраст между 13-15 години отговарят на диагностичните 

критерии за депресивно разстройство (Ford et al., 2003). В световен мащаб, според мета - 

анализа на Поланцик и съавтори (2015) за разпространението на депресията сред младите 

хора, около 2,6% юноши страдат от депресивно разстройство по всяко време (Polanczyk et 

al., 2015). Според изследване на Дън и Гудиер (2006), подрастващите, които изпитват 

депресия, са по-склонни да се превърнат в рецидивисти като възрастни (Dunn & Goodyer, 

2006), могат да развият дългосрочни проблеми с психичното здраве и развитие, 

включително личностни разстройства и злоупотреба с наркотични вещества (Rudolph & 

Klein, 2009), да търпят ниски постижения в образованието, ниски доходи и безработица 

(Fergusson, Boden, & Horwood, 2007), както и да станат родители преди навършване на 21-

годишна възраст (Hammen, Brennan, & Le Brocque, 2011).  
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Съществува и известен дисбаланс между половете през възрастовия диапазон 13 – 18 

години - 5,9% е процентното разпределение при жените с депресивно разстройство и 4,6% 

- при мъжете (Costello, Erkanli & Angold, 2006). 

 

1.4.Когнитивен стил и личностни черти 

Кар и Макнълти (2014), споделят своята теория за когнитивния стил, разпространен 

при хора, страдащи от Депресивно разстройство. Повечето от тях имат склонност към 

проява на Невротизъм и руминация, притежават песимистичен когнитивен стил, ригидност 

и ограничени умения за справяне, затрудняване и липса на умения при решаване на 

проблеми. Съзнанието на страдащите от депресия е изпълнено с натрапчиви мисли, с които 

е изключително трудно да се преборят.  Промените в невробиологичните системи, 

произведени от предишни тежки депресивни епизоди/major depression episodes (MDE), 

правят депресията по-вероятна в отговор на малки стресови фактори (известни още като 

„разпалване“) 

Факторите на околната среда също оказват влияние върху появата, 

продължителността и тежестта на заболяването, като например неблагоприятни 

преживявания в детството (лоша родителска грижа, загуба на родител); стресови събития в 

живота ( раздяла, развод, болест, загуба), липса на доверителна връзка, неподдържащ брак, 

липса на социална подкрепа, високи нива на стрес от околната среда. Насилието над деца 

създава дезадаптивно поведение, което задейства депресията в бъдещия живот на 

малтретираното дете. По този начин се създава т.н „Downstream effect“, при който,  детето 

не е способно да развие механизъм за справяне като възрастен. Следствие на това, 

възрастният не е способен да завързва приятелства. Това е така, защото децата притежават 

оскъдна информация за света и не успяват да развият механизма за справяне с различни 

ситуации. Когато човек е израстнал в нормални семейни условия и климат, не би се 

срахувал от критика, не би страдал от недостиг на внимание от странана другите, 

прекомерно висока вина, самота (Carr & McNulty, 2014).  
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Хората, страдащи от депресия са склонни да имат когнитивните пристрастия, които 

включват дихотомично или „черно-бяло“ мислене, например, „Или съм успешен, или 

неуспешен“; селективна абстракция (известна още като „ментален филтър“), например, 

фокусиране върху едно нещо, което е минало зле в иначе успешен ден; прекалено 

обобщаване, например, „Той не ме поздрави , значи сигурно ме мрази“; преувеличаване, 

например, „Той сподели, че не ме харесва, това значи, че ме мрази“; емоционално 

разсъждение: Усещам колко мрачно  и безнадеждно е моето бъдеще“. 

 

2. Когнитивен модел на депресия 

Според Бек и съавтори (1976; 1979), депресията възниква, когато житейски събития, 

включващи загуба, активират отново негативните когнитивни схеми. В своите 

изследвания Бек разяснява, че отрицателните схеми се формират рано в детството в отговор 

на преживявания от загуба, а те от своя страна, водят до отрицателни предположения като 

например: „Заслужвам си само ако всички ме харесват“(Beck, 1976; Beck et al., 1979). 

При активиране на негативните схеми са в основата на появата на Негативните 

Автоматични Мисли/ Negative Automatic Thoughts (NAT)- „Никой тук не ме харесва“ и 

когнитивни пристрастия, като дихотомично мислене (Beck, 1976; Beck et al., 1979). Бек 

подчертава две негативни схеми – които съдържат латентни нагласи за себе си, света и 

бъдещето (когнитивна триада). Първата се съотнася до междуличностните отношения (т.н 

„социотропия“). При нея хората се самоопределят негативно, ако смятат, че не успяват да 

поддържат положителни взаимоотношения. Тук основно предположение може да се яви 

„Ако не ме харесват всички хора, значи съм безполезен“. Втората схема се отнася до 

личните постижения (т.н. „автономия“). При нея хората се самоопределят негативно, ако 

смятат, че не успяват да постигнат целите, свързани с работата си. Основно предположение 

тук може да бъде „Ако не съм успешен и контролирам, значи съм безполезен“ (Beck, 1976, 

Beck et al., 1979), (Виж Фигура 1). 
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В определени моменти, хората се сблъскват със стресови събития, и като 

„застрашени“ лица, са склонни да тълкуват двусмислени ситуации по негативен, потискащ 

настроението начин (Becк, 1976, Beck et al., 1979). 

 

 

Фигура 1.  

 

3. Емпирична позиция 

В сравнение с хора без депресия, хората с депресия докладват за повече негативни 

автоматични мисли, дисфункционални предположения и негативна атрибуция (Clark et al., 

1999), извличат повече негативни и по-малко положителни спомени (Clark & Teasdale, 1982, 

1985), подкрепят повече негативни интерпретации на двусмислена информация (Mogg et 

al., 2006; Nunn et al., 1997). Следвайки когнитивния модел за развитие на депресията на Бек, 

засегнатите от нея хора са склонни към изкривяване, пристрастие или депресивен 

„реализъм“. Някои от тях твърдят, че депресивното мислене е по-реалистично (т.е. колкото 

по-тъжно, толкова по-мъдро) от това на недепресирани индивиди (Alloy & Abramson, 1979). 
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В исторически план, малък набор от проучвания доказват, че когнитивната уязвимост 

предсказва по-късна депресия (Haaga et al., 1991; Just et al., 2001). Доказателства от 

лонгитюдни проучвания оказват, че когнитивната уязвимост взаимодейства с негативните 

житейски събития, за да предскаже бъдеща депресия (Hankin et al., 2004; Scher et al., 2005). 

Но много малко доказателства свидетелстват за значителни разлики между недепресирани 

и преди депресирани индивиди по отношение на мерките за когнитивна уязвимост (Ingram 

et al., 1998; Scher et al., 2005). Вместо това се предполага, че негативните мисли могат да 

бъдат „латентни“ и зависими от състоянието на настроението т.е латентните мисли се 

активират от съответните „предизвикателства“ в живота на човек (например стресово 

събитие или негативно настроение). Според Бек (1967), този ефект е известен като 

„когнитивна реактивност“ (Beck, 1967). 

 

4. Методология на лекуването на Депресивно разстройство 

Съществуват много практики за третиране на симптоматиката на депресия както и 

терапевтични подходи за справяне с нея. Един от подходите е утвърденото медикаментозно 

лечение с антидепресанти, които не се препоръчват рутинно за лечение на персистиращи 

симптоми на депресия под прага или лека депресия, освен ако не е налице минала анамнеза 

за умерена до тежка депресия, депресивните симптоми се проявяват повече от 2 години, 

симптоматикта на депресия продължава и след други интервенции.  

Препоръчителна практика от много специалисти е стартирането на лекуване  чрез 

Когнитивно – поведенческа психотерапия (CBT), включително и прилежащата към нея 

Бихевиористична активация (BA). Трепарията се осъществява благодарение на подкрепата 

на обучени специалисти в областта наКкогнитивно – поведенческата психотерапия като 

хората с депресивно разстройство посещават психотерапевт в период от шест до осем сесии 

присъствено, по телефон или чрез интернет пространството ( девет до дванадесет сесии). 

Индивидуалната CBT се осъществява от шестнадесет сесии в период от 3 до 4 месеца (две 

сесии седмично през първите 2 – 3 седмици за умерен – тежка депресия и три до четири 

последващи сесии за 3-6 месеца за всички случаи на депресия). 



 
 
 
 
 

365 
 

Ефективен подход за преодоляване на депресията се отличава и груповата когнитивно 

– поведенческа психотерапия въз основа на структуриран модел като „Справяне с 

депресията“. При нея са необходими двама обучени практикуващи специалисти за период 

от дванадесет до шестнадесет седмици включително и проследяване на функционирането 

на клиента след процеса на „отделяне“ от CBT. Ефективен подход също е 

Междуличностната терапия (IPT) - 16-20 сесии за 3-4 месеца (две сесии седмично за 

първите 2-3 седмици за тежка депресия).  

Според Бек и съавтори (1979), пациенти с депресивно разстройство биха могли да 

бъдат терапевтирани през Бихевиористична активация. Тя се прилага, когато пациентът с 

депресия вече не е в състояние да извършва дейностите, с които обикновено  се е обвързвал, 

не е способен да изпълнява значимите за него роли в своето ежедневие (Beck et al., 1979). 

Според Бек (1979), депресираните пациенти често губят надежда, че могат да получат 

удовлетворение от дейностите, в които преди са го намерили (Виж Фигура 2а). След 

преминаване през курс на BA, пациентите с депресия започват да изпитват известна 

надежда за бъдещето си, повишават своята активност и са способни да възвърнат своето 

самочувствие, вяра и удоволствие към изминали дейности (Виж Фигура 2б). 

 

  

Фигура 2а. 
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Фигура 2б. 

 

5. Когнитивни компоненти при CBT и BA – сравнителен анализ  

Тъй като депресията се характеризира с постоянно и продължително  лошо 

настроение, което може да бъде придружено от загуба на интерес към дейности, 

раздразнителност и дисфункция на съня. Заедно тези симптоми могат да причинят 

значително функционално увреждане (APA, 2013). Следователно, необходимостта от 

ефективно лечение на депресия е ясна. Оценката на такива лечения трябва също да се базира 

на тяхната рентабилност, достъпност и приемливост. Поведенческото активиране и 

когнитивно - поведенческата психотерапия са емпирично подкрепени за лечение на 

депресивно разстройство. Поради това е необходимо да се обмисли какви са ползите от 

всеки терапевтичен подход, за да се обосноват решенията за лечение. Такива доказателства 

ще бъдат обсъдени в контекста на практика, основана на доказателства (Spring, 2007). 

Бихевиористичното активиране (BA) е доказано като ефективно лечение за депресия 

в мета-анализи (Ekers et al., 2008). Следствие на преглед на литературата относно BA също 

се установява, че това е рентабилно лечение (Cuijpers et al, 2010). Освен това Кюпърс и 

съавтори (2010) установиха, че BA не изисква сложни умения от страна на пациента или 

терапевта. Последствията от това са, че BA е достъпна практика за пациенти и може да бъде 
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по-евтин и ефективен от други психологически терапии, които изискват високо обучени 

терапевти (Cuijpers et al., 2010). Проучване за BA с персонал по психично здраве с 

ограничено обучение установи, че BA е свързана със значително намаляване на симптомите 

на депресия в сравнение с контролния списък на чакащи (Ekers et al., 2011). Екърс и 

съавтори (2011) също установи, че BA е силно приемлива за пациентите. Следователно 

стойността на BA е ясна, тъй като е доказано, че е ефективна, достъпна, рентабилна и 

приемлива. Въпреки това, както беше споменато по-горе, тъй като BA не е единственото 

психологическо лечение на депресия, препоръчано от Националният институт по здраве и 

грижа/The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), е необходимо да се 

помисли какво би могло да бъде липсващото звено в сравнение с други или защо 

препоръчваме алтернативни психологически терапии. Широко използвана психологическа 

терапия за депресия е когнитивно - поведенческата психотерапия (CBT). Освен това има 

известна поведенческа работа (макар и не в същия формат като BA), CBT адресира 

познанията, често срещани при депресията, като голяма част от лечението. За да се разгледа 

стойността на включването на тези когнитивни компоненти на терапията спрямо 

поведенческите терапевтични лечения като BA, е необходимо да се помисли как 

когнитивният подход предполага произхода на депресията, как се поддържа и дали има 

достатъчно доказателства за този възглед. Ако се върнем към очертания от Бек (1976) 

когнитивен модел на депресия, ще установим, че негативните мисли се поддържат от 

афективните, соматичните, поведенческите, мотивационните и когнитивните симптоми на 

депресията. От тази гледна точка е ясно защо може BA да има предимство в справянето с 

когнитивните симптоми на депресия при лечението. 

Съществува и значителна емпирична подкрепа за ролята на познанията в 

поддържането на депресията, както е посочено от Бек (1976). Мог и съавтори (2006) 

установиха, че в сравнение с недепресирани индивиди, тези, които не са били депресирани, 

показват по-негативни интерпретации на двусмислена информация (Mogg et al., 2006), а 

Рейс и съавтори (2006) установяват, че депресираните участници показват тенденция към 

по-голямо извличане на негативна информация (Raes et al., 2006). В лонгитюдно проучване 

на Ханкин и съавтори (2004) се  установи, че негативните житейски събития, съчетани с 
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когнитивните уязвимости на индивидите, са свързани с развитието на депресия (Hankin et 

al., 2004). Освен това е открита междукултурна връзка за ролята на познанията при 

депресия. Бешай и съавтори (2016) сравняват депресирани и недепресирани индивиди в 

Египет и Канада, за да открият, че и в двете страни, депресираните индивиди показват по-

голям брой дисфункционални предположения за света и себе си, повече негативни мисли и 

по-малко положителни мисли за себе си, отколкото участниците без депресия (Beshai et al. 

2016). Следователно емпиричните доказателства ясно демонстрират ролята на 

когнитивните компоненти при депресия, което може да се разглежда като обосновка за 

включване на когнитивни компоненти в психологическата терапия за депресия. Подкрепата 

за включването им идва и от мета-анализ, който заключава, че психологичните терапии, 

особено CBT, са ефективни за лечение на депресия (Van't Hoff et al., 2011). 

От обсъжданите доказателства има емпирична подкрепа както за BA, така и за CBT за 

депресия. Докато доказателствата за ролята на когнитивните способности в поддържането 

на депресията могат да имат последици за превъзходството на леченията, които включват 

когнитивни компоненти, обсъжданата литература, сама по себе си, не може да улесни това 

заключение. Въпреки че когнитивните компоненти на депресията са емпирично подкрепени 

при поддържането на разстройството, не може да се предположи, че само 

Бихевиористичната активация за лечение на поведението (BA) ще има различен ефект 

върху тези познания, отколкото CBT би имала. Напълно възможно е BA да има косвен ефект 

върху тези познания. За да се препоръча включването на когнитивни компоненти в 

лечението на депресивно разстройство пред Бихевиористичната активация, доказателствата 

ще трябва да демонстрират ясно предимство на лечения като CBT, които включват 

когнитивни компоненти, пред поведенческите лечения чрез BA. Не са налични ясни 

емпиричните доказателства до този момент. В мета-анализ, Джеймс и съавтори (2006) 

констатират, че въпреки големият ефект на CBT при лечението на депресия, не демонстрира 

по-добра ефективност в сравнение с поведенческите лечения при Бихевиористичната 

активация за депресия (James et al., 2006). Освен това Кюпърс и съавтори (2010) проучиха, 

че въпреки ефективността на психологическите терапии при депресия, CBT не е значително 

по-добра (Cuijpers et al., 2010). Освен това, мета-анализ на BA от Екърс и съавтори (2008) 
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установиха, че има резултати, показващи подобна ефективност при депресия (Ekers et al., 

2008). 

 

6. Заключение 

От дискутираната литература може да се заключи, че макар да има доказателства, 

които предполагат когнитивни фактори за поддържане на депресията, от това не следва, че 

психологическото лечение, което включва когнитивен компонент, демонстрира по-добри 

резултати. По-нататъшните изследвания биха били в полза за сравняването на резултатите 

по отношение на когнитивните фактори между CBT и BA в достатъчно обстойна извадка, 

за да подсигури адекватна мощност. Тази липса на доказателства за превъзходството на 

CBT над BA обаче не означава, че няма нужда да се вземат предвид когнитивните фактори 

при лечението на депресия. Тъй като и двете са подкрепени емпирично, решенията за 

лечение трябва да се уповават на клинична експертиза и предпочитания на пациента в 

контекста на практика, основана на идиографски доказателства (Spring, 2007). 

От разглеждането на обсъжданата литература става ясно, че както BA, така и CBT са 

емпирично подкрепени при лечението на депресия. Въпреки че има ясни доказателства за 

ролята на когнитивните подходи, това не означава, че когнитивните подходи непременно 

са по-добри. Необходими са допълнителни сравнителни анализи и силни доказателства в 

сравненията между BA и CBT, включително анализи на резултатите по отношение на 

когнитивните фактори.  
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МАЛКИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ –  ОСОБЕНОСТИ 
НА ДИНАМИКАТА, ГРУПОВИЯ КЛИМАТ,  СОЦИАЛИЗАЦИЯТА   

Валерия Василева Василева   
 докторант, ТУ-Варна   

SMALL SOCIAL GROUPS UNDER SPECIFIC CONDITIONS -  FEATURES OF 
DYNAMICS, GROUP CLIMATE, SOCIALIZATION   

Abstract: Целта на настоящото проучване е да представи обзор на  изследвания за социалните групи, 
малката група, както и на инструменти за  оценка на тяхната динамика, групов климат и 
социализация.   

This work aims to present an overview of modern definitions of social group, the  small group, and tools 
for assessiment of their dynamics, group climate and  socialization.   

Keywords: малка група, групов климат, групова динамика, социализация,  group dynamics, small 
groups, social group, socialization   

І. ВЪВЕДЕНИЕ   

Всеки индивид, независимо от възрастта си и от всякакви други  социално-

демографски фактори, през целия си живот е част от множество  формални и неформални, 

малки и големи социални групи – семейство,  детска градина, училище, клас, отбор, 

съмишленици в каузи, хоби, работен  екип и пр. Прекарваме по-голямата част от живота си 

в малки социални  групи, които оказват силно влияние върху формирането на нашите  

ценности, а взаимодействието с други членове на групата играе важна роля  за 
себеопознаването и формирането на нашата личност. От друга страна,  научната 

класификация на малките групи, е показателна за това колко  разнообразни са връзките, 
благодарение на които те възникват, обособяват  се и се организират.   

Научният обзор по темата показва, че в по-общ план изследването на  малките 
социални групи е интердисциплинарна задача, а изучаването на  характеристиките на 

малките групи и тяхната роля в обществото помага за  разбирането на индивидуалното и 

групово поведение, за изработване на  различни стратегии, превенция и решаване на редица 
социални проблеми.   
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Изходната гледна точка за този обзор е допускането, че изследването  и изясняването 

на динамиката в малката социална група е полезен  инструмент за анализ на микрониво на 

процесите в големите и по-трудни за  обхващане групи, както и за успешното управление 
на мотивацията на всеки  един индивид за постигането на целите на групата и за 

предотвратяване и  решаване на конфликтите в нея. Чисто психологически всеки индивид 

влиза  в социални интеракции вътре и извън групата с устойчивите черти на  личността си, 

със своите мотиви, потребности и интереси и упражнява  влияние върху групата. От друга 

страна е важно и влиянието, което всеки  индивид търпи от страна на различни фактори, 

произтичащи от груповия  или колективен характер на дейността [46] като разпределянето 
на усилията  за решаване на общи проблеми и постигането на общи цели, например,  което 
също може да повлияе върху проява на агресивност и конфликтно  поведение.   

Настоящата работа е част от конкретно социално-психологическо  изследване 

(дисертационен труд) – оттук и уточнението „при специфични  условия“ в заглавието на 
доклада, на динамиката и конфликтното поведение  

в групи, които получават социална подкрепа. Допускането е, че общата  теория в областта 

на малките групи и създадените инструменти за  диагностика и интервенция, са приложими 
и за тях.   

ІІ. ИЗЛОЖЕНИЕ   

2.1. Социални групи – дефиниции, научен интерес   

Може би най-популярният цитат от „Политика“ на Аристотел [36], че  човекът е no 

npupoдa „политическо същество" (или животно) подсказва, че  темата за взаимодействието 

на човека като част от по-малките или по големи обществени обединения, е занимавала 

умовете на философите още в  античната епоха. Същинското си развитие теорията за 
групите намира доста  по-късно, когато се превръща в основен проблем на социалната 

психология  при нейното обособяване от общата психология и като мост между нея и  
социологията.   

Определението на Стойко Иванов и Милко Иванов за социалната  психология е 
„междудисциплинарно направление в научното познание с  подчертана практическа 

насоченост. Тя е специфичен дял от  социалнопсихологическото познание, в който се 
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изучава социалната  психика, разглеждана като динамична система и явленията, които 

възникват  в процесите на междуличностното общуване и механизмите за неговата  
обществена регулация.“ [45]   

Повечето разгледани източници, които се занимават с историята на  социалната 

психология и по-специално - как започва интересът към групите,  сочат, че изследванията 

върху групите имат предистория в средата на 19 век,  когато възниква психологията на 

масите, вдъхновена от идеите на Габриел  Тард и Густав Льобон, но се превръщат в основен 

обект на изследване от  социалната психология през 20-30 години на 20 век. През 30-те 

години на  

20 век, когато социалната психология се обръща към груповото и започват  активно 
експериментални и теоретични разработки в тази посока, се  оформят и различни 

разбирания за социалната група. Мнозинството - Флойд  Олпорт е първият сред тях, издигат 

концепцията за групата като среда, в  която заради присъствието на другите, настъпва 

промяна или засилване на  характерното в поведението на индивида. Като причина 

изследванията на  малката група да започнат през 30-те години на миналия век, Ливайн и  

Морланд [18] изтъкват благоприятните по онова време икономически и  културни условия 
в САЩ, разбирането, че социалните проблеми трябва да  се решават чрез научни методи и 

изследвания и готовността на бизнеса,  правителството и на академичните институции да 

финансират подобни  изследвания, както и разбирането на социолозите, че групите са 

„реални“,  струва си да бъдат изучавани и готовността им да разработят методики за  

изследването им. Според същите автори, интересът към изследването на  малките групи се 
запазва и след края на Втората световна война, през 50-те  години, но в началото на 60-те 

ентусиазмът на учените започва да спада,  защото теоретичните и емпиричните резултати 

не съвпадат, до към средата  на 80-те и 90-те години, когато отново има засилване към 

изследването на  интрагруповите (вътрегрупови) и на интергруповите (между различните  
групи) процеси.   

Като крайъгълен камък за изследване на взаимодействията индивид-група и  влияние на 

групата върху поведението, се приема експериментът на  американския психолог Норман 

Триплет от Университета в Индиана в края  на 19 век, а първите книги по социална 

психология са публикувани през  1908 година – „Въведение в социалната психология“ от 
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Уилям Макдугъл и  „Социална психология“ от Ервин Рос. Това, което прави Триплет през 
1897- 98 година, всъщност се счита за първия в историята социално- 

психологически лабораторен експеримент и е свързано с т. нар. „социално  улеснение“ - 

подобряване на индивидуалното представяне при работа с  други хора, а не самостоятелно 

[44]. Самият термин „социално улеснение“ е  въведен от психолога Флойд Олпорт през 1920 

година [20], [7].   

Триплет е вдъхновен за експеримента от простото наблюдение по  време на 

ежедневните си разходки в парка, когато забелязва, че  преминаващите колоездачи са по-

бързи и организирани, когато са сред  други хора и се съревновават или са наблюдавани и 

по-бавни, когато паркът  е пуст. Така много рано в историята на изследването на социалните 
групи са  маркирани и двата стимула за социално улеснение – работа в  сътрудничество и 

наличие на наблюдатели. След проведен вече лабораторен  експеримент с колоездачи, 

които показали по-добър резултат при наличие  на съревнование и публика, последвал и 

експеримент с намотаване на  въдица за риболов от деца в присъствието на други участници 

и  самостоятелно, който обаче дал противоречив и противоречащ донякъде на  първия 

експеримент резултат като само 50% от децата са имали по-добро  представяне при 
съревнование [27].   

През 20-те и 30-те години на 20 век са проведени и документирани  множество 

експерименти, които дават доказателства за влияние на тези  стимули от групата [20]. 

Можем да посочим като примери за такива  експерименти както с положително, Джон 
Дашиел (1935) [4], Лий Едуард  Травис (1925) [31], така и със статистически пренебрежимо 

понякога  влияние на групата - Джоузеф Песин (1933) и експериментът му за  запомняне на 
поредица от безсмислени срички [23].   

По-късно, когато изследват тези експерименти, Робърт Зайонц и  Стивън Сейлс [33] 

предлагат обяснението, че тези на пръв поглед  противоположни експериментални 
резултати се съгласуват и престават да си  

противоречат, ако приемем, че присъствието на другите засилва  доминиращия за индивида 
отговор и в допълнение, че когато става дума за  позната дейност и поведение, присъствието 

на наблюдатели ще подобри  представянето, а когато – напротив, както в експеримента на 
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Песин, става  дума за непознато действие и поведение, което не е практикувано до  момента, 

то присъствието на другите ще влоши представянето. По-късно  този социално-

психологически феномен е наречен „социална (или  поведенческа) инхибиция“ – тенденция 
да бъде избягвано определено  поведение или интеракции в дадена социална ситуация.   

По отношение на малката социална група психолозите в началото на  20 век постигат 

разбирането за това колко важно е нейното изучаване за  разкриване на механизмите на 

взаимодействието индивид-общество и  реализацията на индивида като социално същество 
и неслучайно възниква и  обособен дял – психология на малката група [45]. Американският 

социолог  Чарлз Кули въвежда през 1909 година понятията „първична група“ и  „вторична 
група“ с книгата си „Социална организация: изследване на по  

големия ум“. Първичната група обикновено е малка, отношенията между  членовете са 
лични и сравнително продължителни, а вторичната или  второстепенната група е голяма с 
безлични и насочени към постигане на  целта връзки между индивидите в нея.   

Темата за малките социални групи е сравнително широко изследвана  от поколения 

водещи автори от различни национални школи в социалната  психология, включително 
десетки американски, руски и български като  Любен Десев, Сава Джонев и др. Независимо 

от идеологемите, основното  съдържание на дефинициите и теоретичните разработки е 
сходно и  комуникативният аспект заема важно място в тях.  

Като пример можем да посочим дефиницията на широко цитираната  и в най-новите 

руски разработки по темата Г. С. Антипина [35] за малката  група с акцент върху 

интеракциите като „реален социален организъм, чието  изучаване дава възможност да се 

изявят вътрешноколективните отношения,  взаимодействието между колектива и 
личността, колектива и обществото."   

У нас Любен Десев (1977) дефинира малката група комплексно като  акцентира върху 

комуникацията: „форма на организация на човешка  общност и дейност, която предполага 

непосредствен (очи в очи) психически  контакт между хората. Малката група е относително 

самостоятелна и  устойчива част от непосредствената социална среда на човека и се състои  
обикновено от 2-3 до 10-15 души, като в отделни случаи горната й граница  се разширява 

до 30-40 души. Основният признак е непосредствеността на  общуването между нейните 
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членове - директният, без да се изключва и  индиректен контакт между съставящите я 

индивиди, междуличностното  взаимодействие и взаимовлияние между тях. Групата е 

универсална форма  на живот, дейност и общуване между хората“ – цитиран по Стойко 
Иванов и  Милко Иванов [45].   

В своята „Социална психология“ българските автори Стойко Иванов  и Милко 

Иванов [45] правят подробен преглед на историята на  изследванията и на дефинициите и 

дават обобщено и доста изчерпателно  определение. Тяхната дефиниция е, че под малка 

група се разбира „общност  на взаимодействащи си хора, които общуват непосредствено 

помежду си на  базата на съответни емоционални отношения, групови норми и групови  

процеси и са обединени от обща социална дейност. Тя се отличава със  следните 

особености: по-голяма или по-малка стабилност на състава на  групата, намираща израз в 

нейната структура и организация; общ живот и  дейност на този състав в единни за всички 

членове на групата  

пространствени и времеви условия; постоянни непосредствени контакти  между членовете 

- един с друг и с цялата група; обособяване на лидери,  които оказват влияние върху 

участващите в групата индивиди; сплотеност  между членовете на групата и формиране у 

тях на чувство за "ние"; честота  и продължителност на взаимодействията между 

участниците в групата;  повече или по-малко ярко изразени форми на организация на  
самоуправление или управление на групата; съвместна дейност на членовете  на групата 

при практическото решаване на общите за цялата група цели и  задачи на дейността; 

характерно за групата (или за мнозинството от нейните  членове) общо мнение по редица 

въпроси; определеност на ролите, които  изпълняват отделните индивиди и др.“ Авторите 

посочват още, че групата е  съвкупност от хора, свързани помежду си с някакъв признак - 

условен (пол,  възраст, професия и пр.) или реален (общи интереси, цели, нагласи и пр.).  
Съответно групите са условни (статистически), реални (контактни) и  коактивни групи, 

които се характеризират с общо място и време на работа,  но членовете не взаимодействат 
помежду си.   

За нарастващата важност на темата за малката социална група за  изследователите през 

20 век говори големият ръст на публикации по темата.  Семечкин отбелязва [43], че в световната 

литература от 1897 до 1959 г., т.е.  за 62 години, има 2112, през следващото десетилетие (1959 – 
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1969) се  увеличават с още 2000, а от 1967 до 1972 г., само за пет години, са добавени  още 3400 

изследвания. Като уточнение Семечкин цитира П.Н. Шихерев  (1999), според когото над 90% от 
всички публикации, които засягат  изследване на групата, са на учени от САЩ.   

Американския социолог Робърт Бейлс от Харвардския университет е  признат за 

пионер в създаването на системен метод за наблюдение на  малките групи и измерване на 
интеракциите и оказва силно влияние върху  

развитието на груповата психология през втората половина на 20 век. Бейлс  започва 

лабораторни наблюдения на групи през 1946 като използва 87  категории, за да опише 

процеса на интеракция. В последствие броят им  намалява до 12 категории [11], когато през 

1950 година представя своята  първа декодираща система Interactive Process Analysis (IPA), 

използвана за  класифициране на груповото поведение. По-нататък системата е ревизирана  
и през 1970 година е представен методът SYMLOG (Systematic Multiple  Level Observation 

of Groups) за наблюдение на групата. Методът се основава  на допускането, че интеракцията 

в групите се определя от три основни  измерения: доминиране/подчинение, 
дружелюбност/недружелюбност и  приемане на властта/неприемане на властта [24].   

Определението на Бейлс за малка група, цитирано по Кричевский и  Дубовская [39]* - 

превод мой, гласи, че малка група е „всякакъв брой хора,  включени във взаимодействие един 

с друг при непосредствена среща или  поредица от такива срещи, в резултата на които всеки 

член получава  достатъчно ясни впечатления за всеки друг член, за да може в този или  следващ 

момент или при индивидуално анкетиране, някак да реагира на  всеки от другите като индивид, 
дори и само за да си спомни, че другият е  присъствал“. Определението на Бейлс е за група, за 

която може да бъде  приложена неговата техника за наблюдение и въпрки това се явява  
класическо и се използва широко в западната социология [35].   

Друго определение за малка група, също считано за класическо, e на  американския учен 

Джордж Хоманс, който в своята теория опитва да  приложи принципите на бихейвиоризма в 

социологията, в книгата  „Човешката група“ (The Human Group, 1950): „Под група ние 

разбираме  определен брой хора, които често общуват помежду си в продължение на  дълъг 

период от време и техният брой е достатъчно малък, за да може всяко лице да установи връзка 

с всеки друг не с помощта на други лица, а  непосредствено, лице в лице.“ - цитирано по 

Г.С.Антипина [35] * – преводът  е мой. Обща характеристика за двете определения е 
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непосредственият  контакт лице в лице, но Хоманс акцентира върху продължителен период 

на  общуване, а за Бейлс и една единствена среща е достатъчна.   

В своя обзор на проучванията на малките групи Кристиян Дауе  посочва, че често 

изследователите коментират в своите статии по темата за  малката социална група, че 

интересът към проучвания спада през 60-те и  особено през 70-те години и дават 

разнообразни обяснения за този отлив,  теоретични, социологически и културологични [5]. 

Мнозина обаче се  интересуват и от бъдещето на изследванията на малките групи. През 
2016  година, например, е публикувана статията на Ричард Кетнер-Поли „Кратка  история 

на интердисциплинарното сътрудничество в изучаването на  малките групи“ [16]. След това 

рецензираното академично списание “Small  Group Research”, основано през 1970 година, 

като допълнение към статията се обръща към членовете на редакционния борд с молба да 

направят своята  прогноза за бъдещето на проучванията на малките групи и техните мнения  
излизат под редакцията на Джоан Кийтън [13], която счита, че „груповите и  екипните 

изследователи трябва да идентифицират нови методи за събиране  и анализиране на данни. 

Какви нови възможности има за улавяне на групово  взаимодействие в аудио или видео? 

Как груповите изследователи могат да  автоматизират своите схеми за кодиране? 

Идентифицирането и  валидирането на нови методи би могло да бъдат насърчени повече 
учени от  групата да изучават микроаспекти на груповата комуникация и поведение.“  

2.2. Групова динамика   

2.2.1. Дефиниция и значение   

Този термин е предложен от американския психолог Курт Левин,  който през 1945 

основава година Изследователски център за групова  динамика към Масачузетския технологичен 

институт [37], за да опише  сложните и силни психологически процеси и поведение в групата или  

между различните групи. Левин посочва в своята „Теория на полето в  социалните науки“ [15], 

че в областта на груповата динамика, както в никое  друго поле на психологическо изследване, 
теорията и практиката са  свързани методологически така, че да дадат отговори на теоретични 

въпроси  и в същото време да подсилят рационалния подход към социалните  проблеми което е 
главната цел на социалната психология и социалните  науки като цяло.   

Без да се спираме детайлно на всички фактори, които влияят върху  динамиката в групата, 
можем да отбележим, че от значение са правилата за  приемливо поведение, установени в 
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групата, очакванията към индивида в  определена роля (именно очакванията често са източник 

на вътрешни  конфликти и на междуличностни конфликти в групата), неговият статус в  очите 

на другите, желанието или нежеланието на индивида да бъде част от  групата и т. н. В последните 
десетилетия тези и други фактори се изследват  особено интензивно в организациите при 

работните групи и съпоставката им  с работните екипи, т. е. в процеса на превръщане на групата 

в екип. Съвсем  повърхностна представа за интерес към тази тема дава фактът, че най 

популярната онлайн „търсачка“ Google Search „връща“ над 5 милиона и 720  хиляди резултата за 
научни статии с ключова фраза на търсене “work groups  and work teams”.  

Моделирането и изследването на груповата динамика чрез моделите  разкриват кои 

сили действат в групата, с какви личностни особености,  нагласи и цели влиза индивидът в 

групата, как групата влияе върху  мисленето, поведението, емоционалното състояние, 
мотивацията и пр. на  индивида и каква е прогнозата за постигане на груповите цели.   

2.2.2. Модели за разбиране, оценка и подобряване на груповата  динамика   

Много изследователи в годините са използвали моделирането, за да  разберат по-

добре развитието и жизнения цикъл на групата. Различните  модели включват различни 

теми - етапи и фази на сформиране и развитие на  групите, индивидуален стил на поведение, 

ефективност, слабости и пр. Сред  най-популярните и широко прилагани като инструменти 
за диагностика и  въздействие Сюзън Ласт посочва пет модела [29], представени накратко:   

а) Модел на Тъкман (The Tuckman Team Model)  

 
Фигура 1: Модел на развитие на групата на Тъкман. Източник:   

https://ecampusontario.pressbooks.pub/commbusprofcdn/chapter/group-life-cycles-and-
member roles/ 
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Повечето съвременни автори, въпреки че има съвременни  интерпретации на тези 

етапи и фази на групова динамика, се позовават на  модела, предложен от Брус Тъкман през 

1965 година [32]. Този модел (Фиг.  1) определя обичайния ред на фазите на развитие на 
групата като цикъл и ни  позволява да предвидим няколко етапа, които можем да очакваме, 

когато се  присъединим към нова група: формиране, борба/взаимодействие,  

нормообразуване, представяне/изпълнение, закриване/разпадане [10]. В  студията си 

Тукман сравнява етапите при естествени и лабораторни групи и  също така се основава на 

петдесет предходни статии от различни автори,  които описват динамиката при 
терапевтични групи, тренинг-групи и при  реални и лабораторни групи.   

б) Моделът DISC на Уилям Марстън   

Теорията на модела за поведение DISC е разработена и предложена  през 1928 г. от 
д-р Уилям Марстън в неговата книга „Емоциите на  нормалните хора“ [19].  

 
Фигура 2: Моделът DISC на Уилям Марстън. Източник: https://mediapsihologia.com/ 

Този модел се счита полезен за управление на конфликти, тъй като  предсказва 
поведение въз основа на четири ключови личностни типа, които  той първоначално описва 
като: доминиране (среща се и като господство), влияние (подтикване, вдъхновяване), 
стабилност (подчинение, постоянство, подкрепа) и добросъвестност (съвестност, 
съответствие). Наименованията на  тези четири типа са били различно преработени от 
различни последователи  през десетилетията, така че се срещат различни термини, 
използвани в  различни контексти. [17].   
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Всеки от четирите личностни типа има своите характеристики, силни  и слаби страни 

и тяхното познаване може да помогне при решаване на  конфликти. Марстън разглежда 

различните типове хора в две диаметрално  противоположни скали: Ориентиран към задачи 
и цели (D и C) спрямо  Ориентиран към хора и взаимоотношения (I и S); Забързан (D и I) 

спрямо  Умерен темп на работа (S и C). Тези скали формират осите на модела DISC.  
Поведенческите типове са показани в четирите квадранта на фигурата. [38].   

Към този модел на поведение и групова динамика има разработен и  инструмент за 

диагностика и определяне на индивидуалния личностен тип.  Тестът е един от най-

популярните в света и до днес за личностна  диагностика. Тестът се състои от 28 айтъма – 

групи от по 4 твърдения и е  лесен за самостоятелно прилагане [6]. Работата по създаване 

на инструмент  за оценка по модела DISC започва по-късно като през 1956 година Уолтър  

Кларк създава и използва Анализ на вектор ана активност, а през 1965  публикува в 

съавторство и тест „Самоописание“ [41]. Използваният днес  инструмент е създаден от 

Джон Гайер (John Geier) от Университета на  Минесота и е публикуван за първи път през 

70-те години на 20 век. През  1994 година е разработена нова версия, наречена Система за 

личностен  профил 2800 (Personal Profile System 2800 Series / PPS 2800). Тази версия се  

използва и до днес, но по-късно е преименувана и е известна като DiSC®  Classic [12].   

в) GRPI моделът за екипна ефективност на Ричард Беркхард  GRPI моделът на 

Ричард Беркхард (Richard Beckhard), организационен теоретик, професор в Масачузетския 
технологичен  институт, е представен през 1972 година и е адаптиран особено широко в  
контекста на спорта.  
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Фигура 4: GRPI моделът на за екипна ефективност на Беркхард. Източник:  

https://www.aihr.com/blog/grpi-model/  

Този модел (Фиг. 4) показва четирите взаимно свързани компонента  на високо 

ефективната екипна работа: цели (Goals), роли (Roles), процеси  (Processes). взаимодействие 

(Interpersonal). Служи едновременно за  диагностика на групата/екипа и за планиране и 
развитие.  

г) Модел на Томас-Килман за стила на поведение в конфликт  Моделът на 

Томас-Килман (Thomas-Kilmann Conflict Mode Model) и  разработеният от двамата 

въпросник (TKI) се прилагат повече от 40 години  успешно за разбирането на това как 

различните стилове на поведение в  конфликтна ситуация засягат индивидуалната и 
груповата динамика. [25].  Според Кенет Томас и Ралф Килман поведението на 

индивидите в  конфликта може да се различава по степента, в която индивидът се стреми  

да удовлетвори само собствените си интересите или и интересите и на  опонента и по 

степента на активно или пасивно поведение при търсене на  изход от конфликта. В 

зависимост от пасивната или активна нагласа на  индивида в конфликта (оста Y) и 

индивидуалистичната или съвместна  ориентация при търсенето на изход от проблема 
(оста X) могат да се  дефинират пет различни стила при разрешаването на конфликти и 

съответно  на отношения между участниците - конкурентен, избягващ, приспособяващ,  
сътрудничещ и компромисен (Фиг. 4):   
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Фигура 4: Модел на Томас-Килман за определяне стила на поведение и отношение 

при  решаване на конфликти. Източник: https://tochka2.com/useful-materials/conflicts/ 

Инструментът за диагностика на стила на поведение в конфликтна  ситуация се 
състои от 30 двойки твърдения. Те са формулирани така, че са  равностойни що се отнася 

до социално желателното поведение и все пак  съответстват на различни стилове на 

поведение. Инструментът показва  преобладаващия модел на конфликтно поведение, 

склонността към  сътрудничество и към настъпателност, степента, в която е склонен да  

защитава само собствените си интереси или да зачете и тези на другите.  Томас и Килман 

публикуват своите открития в статия [30] и изрично  посочват, че техният нов инструмент 
за диагностика повишава  достоверността като намалява от 90 на 17% социално 

желателното  поведение при провеждане на оценката, което е било недостатък на  

предходни инструменти от този характер. Въпросникът е достъпен онлайн  от 2002 година. 

През 2011 година са публикувани международни технически  указания за прилагане на 

инструмента [22], основани на изследователско  проучване с прилагане на TKI на английски 
език сред 6168 души от 16  държави.   

д) Модел на Ленсиони - петте слабости на екипа   

Американският автор Патрик Ленсиони изследва динамиката на  работните екипи и 

предлага решения за подобряване на ефективността им.  Той счита, че „истинската мярка 

за един екип е дали постига целите,  които си е поставил. За да може да ги постига винаги 
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и постоянно, екипът  трябва да преодолее петте изброени тук слабости, като прилага  

предложените за всяка от тях начини на поведение“ [42].  

Според Ленсиони петте слабости са взаимосвързани и разрешаването  им е процес, 

който започва от основата на пирамидата, защото  

неразрешеният проблем с липсата на доверие води до страх от конфликт, а  той до липса на 
ангажираност и т. н. – последователно нагоре по пирамидата  (Фиг. 5).   

 
Фигура 5: Модел на Ленсиони. Източник: Патрик Ленсиони, Преодоляване на 

петте  основни слабости при работата в екип, изд. „Изток-Запад“, 2013   

Обзорът на разнообразни статии в онлайн пространството, свързани с  прилагане на 

успешни стратегии за управление и подобряване на груповата  динамика, показва, че темата 
е особено актуална през последните  десетилетия със засилване на интереса към 

управлението на човешките  ресурси в организации от различен характер. Основните 

аспекти от интерес  за изследователите и практиците са целите и то, ако съдим по честотата 

на  ключовите думи - най-вече в бизнеса и в образованието: подобряване на  екипната 

работа, повишаване на производителността, по-голяма  ефективност на индивида и на 

организацията. Прави впечатление, че в  повечето случаи масово се преповтарят сходни 
„препоръки“ от общ  характер с основен акценти върху открита комуникация, лидерство 
вместо  авторитарно управление на екипа/групата, управление на промяната и т.н.  

Конкретна диагностика и стратегия са или обект на разработки с цел  академично развитие, 
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или се предлагат като консултантска услуга за  конкретна организация, от което можем да 

заключим, че има общовалидни  принципи, които са заложени и в моделите, разгледани по-

горе, но няма  стандартни стратегии за постигане на положителна и продуктивна групова  

динамика.   

2.3. Групов климат – определениe, особености.   

Джоел Бенет посочва, че изследванията в тази област стават особено  интензивни 

след 60-те години на миналия век [2]. Според Шнайдер и  Гонзалес-Рома [26] 

концептуализацията на социално-писхологическия  климат започва още в началото на 20 

век в различните психологически  школи. Те определят четири исторически периода в 
изследванията по темата  като отбелязват, че от началото на 21 век изследванията са 

насочени много  повече към социалната или, в частност, организационна култура и връзката  

на двете категории – климат и култура, с лидерството. Преди това  социалният климат има 

превес в научните изследвания и е анализиран  предимно чрез анкети със служители в 
различни организации.   

В речника на Американската асоциация по психология определението  за групов 

климат е дадено в по-тесния контекст на психотерапията като  „относителната степен на 

приемане, толерантност и свобода на изразяване,  която характеризира взаимоотношенията 

в рамките на група за  консултиране или терапия. Междуличностните поведенчески 
граници като  цяло са по-свободни и по-широки, отколкото в нетерапевтични социални  

контексти, а значението на междуличностното поведение често е в  специфичния фокус на 
груповата дискусия.“ [1] * - преводът е мой.  

Груповият климат като микроклимат можем да разглеждаме като  частно проявление 

на по-общата категория социален или психологически  климат (или контекст). За разлика 

от климата, т.е. емоционалната атмосфера  в групата тук и сега и възприятието на членовете 

на социалната група за  тази атмосфера, то културата – социална, групова или 

организационна, в  частност, е много по-широка категория и представлява система от 

ценности,  норми, ритуали, модели и т.н., по отношение, на които обикновено има  трайност 

и приемственост в групата.   
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Груповият климат, освен като общата емоционалната атмосфера в  групата, е 

определен от Маклендън и Бърлингейм [3] като „възприеманата с  консенсус 

психосоциална среда, в която работят членовете на [групата],  както и социоемоционалният 
тон/настроение на групата“ - цитирани по  Кери Франтел [8],   

В годините са разработени и инструменти за измерване и диагностика  на груповия 

климат основно в терапевтични групи. Най-често прилаган е  Въпросник за груповия 

климат на Маккензи - кратка форма (Group Climate  Questionnaire-Short Form (GCQ-S; 
MacKenzie, 1983) [14]. Въпросникът  съдържа 12 айтъма, седемточкова ликертова скала за 

самооценка и има три  скали на измерване и резултати [9]. Трите скали са ангажираност 

(желанието  на индивидите да са част от групата, важността и за тях, желанието да  

участват), избягване (склонността за избягване на поемане на отговорност за  личната 

промяна) и конфликт (чувства и поведение на междуличностни  несъгласия, гняв, избягване 

склонност да създават конфликти). Въпросникът  се прилага като самооценка на всеки член 
на групата за неговото възприятие  за терапевтичната среда в групата. Десетки научни 

изследвания са посветени  на тези три скали на въпросника и като цяло заключението е, че 
високото  

ниво на конфликтност се отразява негативно на резултатите от груповата  работа и за 

постигане на поставените цели.   

Друг често прилаган инструмент е Инструментът за лечебния климат  (Curative 

Climate Instrument – CCI, Fuhriman, Drescher, Hanson, Henrie, &  Rybicki, 1986) [14]. Също 
се прилага като самооценка и измерва полезността  на терапевтичните фактори в груповата 

терапия. Този въпросник е изведен  от факторната теория на Ървин Ялом за терапевтичните 

фактори в групите  на групите, която той развива още от 70-те години на 20 век като 

включва 11  основни фастора [34]. Въпросникът има 14 айтъма, 5-степенна ликертова  скала 

за отговори и три скали за оценка – сплотеност (полезността на  групата и тона, което я 
държи заедно), инсайт (полезността за нова гледна  точка към опита и преживяванията) и 
катарзис (полезността за  освобождаване от натрупания емоционален товар) [28].   

Тези два инструмента евентуално биха могли да бъдат приложени и в  малки 

социални групи, които се намират при специфични условия и  получават социална подкрепа 

и ползват социални услуги, свързани и с  терапевтична работа.   
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2.4. Социализация, значение на малките социални групи в  процеса на 
социализация   

Моделът за груповата социализация в малката група и на етапите на  преминаване 

на индивида през групата принадлежи на Джон Ливайн и  Ричард Морланд [21]. По-късно 

те го преименуват в теория на груповата  социализация [40]. Основната идея е, че 

индивидите и групите по сходен  начин с времето променят своите нагласи и ангажираност 

един към друг и  съществува предсказуема линейна последователност от 3 етапа, за да може  
индивидът да направи своя преход през грепата: проучване/investigation,  

същинска социализация/socialization, поддържане или съхранени/maintenance, 
ресоциализация/resocialization и  спомняне/remembrance (Фиг. 6):   

 
Фигура 6: Модел на груповата социализация на Морланд и Ливайн/Model of group  

socialisation showing five stages of group membership: adapted from Moreland and Levine 
(1982)  Източник: John M. Levine & Richard L. Moreland (1994) Group Socialization: Theory 

and  Research, European Review of Social Psychology, 5:1, 305-336, DOI:   

10.1080/14792779543000093   
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ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

След своето еманципиране от общата психология, социалната  психология успешно 

развива богата теоретична рамка и създава научна  система за изследване на малките 
социални групите, детайлно  характеризира особеностите, динамиката, вътрешногруповите 
и  междугруповите процеси, взаимодействието индивид-група и пр.  

Същевременно в полето на приложната психология са проведени стотици  

експериментални изследвания, които не само потвърждават теорията, но и  създават богат 

инструментариум за диагностика и възможности за  интервенции в групата с цел 

подобряване на груповия климат, на  комуникацията и на мотивацията за постигане на 

общите цели на групата и  на индивидуалните на нейните членове.   

С навлизането на технологиите и онлайн комуникациите и особено  след пандемията 

от Covid-19 в последните две години през теорията и  приложните изследвания на малките 
социални групи има нови  предизвикателства за изследване като виртуалните и хибридните 

социални  групи, динамиката на групата във виртуална среда и при общуване от  дистанция 
или от смесен тип, ефектът от социалната изолация върху  индивида и групата и мн. др.   

Така направеният обзор на научната работа по темата в продължение  на близо век 
няма претенциите за изчерпателност, но като извод можем да  отбележим, че изследванията 

са достатъчно дълбинни, продължителни и  резултатите от тях като теория и развита 

методология са доказали своята  ефективност, апробирани са неведнъж, адаптирани са към 

различни езикови  и социокултурни общности и със сигурност могат да бъдат прилагани и  

занапред, за да посрещне социалната психология както изброените вече  нови 
предизвикателства, така и неизвестните, които ни готви бъдещето и  третата индустриална 

революция. Без съмнение инструментариумът,  разгледан в обзора е приложим и към 

реалните малки социални групи,  поставени при специфични условия на социална подкрепа 

и закрила, към  които авторът има особен интерес във връзка с работата по дисертационния  
труд.  
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РАЗЛИЧИЯ В ПРОЯВИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ГРАЖДАНСКО 
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Резюме: Настоящият научен доклад представя данни от изследване, което цели да 
разкрие характерните особености на проява на организационното гражданско поведение 
при работещите в производствения сектор. Характерните особености на неговата проява в 
организационна среда и влиянието, което оказва върху цялостния образ, а оттам и 
ефективноста на организацията. 

Ключови думи: организационно гражданско поведение, сектор производство 

Abstract. This scientific report presents data from a study that aims to reveal the 
characteristics of the organizational civic behavior in those working in the manufacturing sector. 
The characteristic features of its manifestation in the organizational environment and the impact it 
has on the overall image, and hence the effectiveness of the organization. 

Key words. Organizational civic behavior, production sector. 

 

Ранните изследвания на гражданско поведение, развиващи се успоредно с трудовата 

психология и организационното поведение, датират от началото на 20-ти век. Въпреки това, 

за по-солиден изследователски интерес и наличие на емпирични данни, третиращи 

проблемите на продуктивното поведение в организацията, бихме могли да посочим периода 

на 80-те и 90-те години на миналия век. Един от първите изследователи на този специфичен 

тип поведение е Денис Орган. Авторът въвежда понятието „организационно гражданско 

поведение“ (ОГП), давайки му определение на „индивидуално, свободно избираемo 

поведение, което не е директно или експлицитно обвързано със системата за 

възнаграждения на организацията и което промотира нейното ефективното 

функциониране“ (Organ, 1988, p.4). Акцентът върху доброволната проява на 

организационното гражданско поведение предполага, че то е изцяло непринуден акт. То не 

е задължително, не произлиза от конкретна трудова роля, нито от трудово-правните 

взаимоотношения между служителя и организацията, облечени в трудов договор. В този 

смисъл, липсата на организационно гражданско поведение от  страна на служителя не би 

следвало да се разглежда като основание за употреба на екстра-икономическа власт или 
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дори прилагане на наказания. Отсъствието на конкретни измерители на доброволното 

поведение предполага липса и на конкретна система за оценка и възнаграждения, която да 

бъде използвана спрямо него. (Александрова, Илиева 2017, стр. 714-715). Поради тази 

причина, гражданското поведение и неговата проява в организационна среда много често 

биват разглеждани като позитивно организационно поведение (Luthans, 2002) или 

просоциално поведение (Brief & Motowidlo, 1986), контекстно представяне (Borman & 

Motowildo, 1993), организационна спонтанност (George & Brief, 1992). Според Роналд 

Ригио, “организационното гражданско поведение се състои от усилията на членовете на 

организацията, които подпомагат нейната трудовата дейност, нейния имидж и цели“ 

(Ригио, 2006, стр. 255). От това следва, че организационното гражданско поведение е 

проводник в осъществяването на мисията на организацията, в изпълнението на нейните 

цели и визията за тяхната реализация. Други автори разглеждат организационното 

гражданско поведение като „доброволно поведение от страна на служителите, което е 

ориентирано към внасяне на допълнителни усилия в тяхната работа“ (Gao, 2020, p. 25-29). 

Основавайки се върху това разбиране, организациите са ориентирани към привличане и 

задържане на служители, който демонстрират високи нива на гражданско поведение. 

От казаното дотук следва, че организационното гражданско поведение притежава 

подчертано алтруистичен характер със специфични прояви на взаимопомощ в работата и 

трудовите задачи, граждански добродетели и инициативност (Smith, Organ, & Near, 1983, p. 

653–663), коопериране и подпомагане, насоченост към другите, групата и организацията 

(Илиева, 2006). И въпреки, че привидно съществува консенсус относно същността на този 

организационен феномен, гражданското поведение си остава динамична област, при 

определянето и измерването на която възникват различни въпроси. Преди всичко те са 

свързани с дименсиите на този сложен конструкт, с личностовите и групови особености, 

както и с последствията, които организационното гражданско поведение има върху 

ефективността и цялостното представяне на организацията. 

Опитите за разбиране и обяснение на организационното гражданско поведение, открояват 

две паралелни изследователски тенденции. Първата е свързана с възгледите за проявата на 

алтруизъм, емпатия и просоциално поведение в организацията, с актове на подкрепа и оказване 
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на помощ към другите – в организацията (колеги, ръководители) и извън нейните предели 

(клиенти, доставчици, партньори), с ориентация към изграждане и поддържане имиджа на 

организацията (Organ, 1988; Brief & Motowildo, 1986; Smith, Organ, & Near, 1983; Puffer, 1987). 

Tази изследователска перспектива приема, че мотивацията за проява на гражданско поведение е 

изцяло вътрешна за индивида, а възнагражденията не са преследвана цел. Служителите са изцяло 

отдадени на постиженията и личния принос, споделяйки колективистични ценности, което 

промотира развитието на лоялност и включеност в дейностите на организацията. 

Втората насока в изследването на организационното гражданско поведение води 

своето начало от тълкуването му като „активен граждански синдром“ (Inkeles, 1969, p. 1120-

1141). По този начин, разбирането на гражданското поведение получава политико-

философски нюанс, който предполага, че връзката между хората и държавното управление 

е критична и силно представителна по отношение неговата проява (Van Dyne, Graham, & 

Dienesch, 1994). Изследването на организационното гражданско поведение през тази 

перспектива презумира, че то обхваща три взаимосвързани форми – подчинение, лоялност 

и участие. Тези конструкти, от своя страна, се основават не само върху разписаните 

политики, правила, процедурни схеми, но също така и върху споделените ценности и 

взаимно доверие, създаващи така необходимата основа за възникване на привързаност и 

лоялност към организацията и активно участие и въвлеченост в организационния живот. 

Една от най-често третираните класификации, намираща приложение в български 

изследвания, представя организационното гражданско поведение като 5 факотрен феномен 

(Илиева, 2006). Те включват: 

1. Алтруизъм – оказване на помощ на колеги, в това число на новопостъпили, чрез 

въвеждането им в организационните дейности, индакшън тренинги, съдействие в 

решаването на различни казуси при ежедневната работа, извършване на дейности, които не 

са изрично разписани в длъжностната характеристика 

2. Общо съгласие – безусловно спазване на трудовите правила, норми на поведение, 

трудов ред 
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3. Лоялност – дейности, ориентирани по посока поддържане на добрия имидж на 

организацията пред вътрешните и външни публики, готовност за сътрудничество, високи 

показатели на доверие 

4. Участие – взаимодействие с останалите членове на организацията и активно 

включване в организационния живот, междуличностни контакти, присъствие на различни 

групови събития и мероприятия 

5. Подчинение – стриктно спазване на всички утвърдени правила по отношение 

изпълнението на трудовите задачи, зачитане на власт и авторитети, разделение на труд и 

формализация 

Конструктът на организационното гражданско поведение е значително 

широкообхватен, сложен и многопластов. Поради тази причина той не би могъл да бъде 

подложен на дълбинен анализ. Целта на настоящото проучване е да представи 

интерпретирането на организационното гражданско поведение като феномен, обобщаващ в 

себе си три основни компонента: Подчинение, лоялност и участие. 

МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

За целите на настоящото проучване е използван въпросник за изследване на 

организационното гражданско поведение (Van Dyne, Graham, & Dienesch, 1994). След 

извършен факторен анализ, от първоначалната скала с 54 твърдения е предложен 

инструмент за измерване на организационното гражданско поведение с 34 твърдения, 

потвърждаващи наличието на трите основни фактори (Илиева, 2006). 

ИЗВАДКА 

В настоящото проучване участие взеха 61 (шестдесет и едно) лица, заети на постоянен трудов 

договор. Компанията е регистрирана в ТР към агенция по вписванията на територията на 

Република България. Към момента на провеждане на проучването, средносписъчният персонал 

наброява 255 служители, функционално разпределени по следния начин: ръководен персонал – 42 

души или 16%; експерти и висококвалифициран персонал – 14 души или 6%; специалисти – 28 

души или 11%; нискоквалифициран персонал – 171 души или 67%. Предвид силно вертикалната 
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организационна структура на управление, спецификата на бизнеса, високотехнологичното и 

автоматизирано производство, изследването се концентрира върху целия ръководен и 

административен персонал, наброяващ 84 души. Така, извадката обхваща 73% от целевата група, 

поради което можем да приемем безусловно, че тя е представителна. Демографският срез включва: 

26 души или 46,43% от извадката от мъжки пол, 30 души или 53,57% от извадката – от женски. 

Относно възрастта, от 26 до 35 години – 12 души или 21,43% от извадката, от 36 до 45 години – 23 

души или 41,07% от извадката, от 46 до 55 години – 12 души или 21,43% от извадката, над 55 

години – 9 души или 16,07% от извадката. Разпределението на изследваните лица по общ трудов 

стаж вклюва: от 1 до 2 години – 1 човек или 1,8%, от 3 до 5 години – 2 души или 3,6%, от 6 до 10 

години – 5 души или 9,1%, от 11 до 15 години – 15 души или 27,3%, от 16 до 20 години – 10 души 

или 18,2%, над 20 години – 22 души или 40%. По отношение на трудовия стаж в конкретната 

организация, от 1 до 2 години – 1 човек или 1,8%, от 3 до 5 години – 2 души или 3,6%, от 6 до 10 

години – 5 души или 9,1%, от 11 до 15 години – 15 души или 27,3%, от 16 до 20 години – 10 души 

или 18,2%, над 20 години – 22 души или 40%. По отношение на образованието, най-много от 

участниците твърдят, че притежават висше образование – 39 души или 70,9% от извадката, 

следвани от тези със средно образование – 16 души или 29,1% от извадката. 

Резултатите от честотното разпределение показват високи нива на подчинение със 

средни стойности М = 3,759; SD = 6,730. Този доминиращ фактор на гражданското 

поведение би могъл да бъде обяснен от такива вътрешни компоненти на културата като 

организационна структура с фокус върху правилата, ценностна ориентация към зачитане на 

авторитетите и властта, съобразяване със стандартите, ригидност и консервативност и 

преобладаващо авторитарен лидерски стил. Следващият фактор – лоялността, е със средна 

за извадката стойност. В противовес на това, че тя се развива в условия на сътрудничество 

и подкрепа, резултатите по-скоро потвърждават, че лоялността възниква в резултат на 

ценности, ориентирани към вътрешния свят на организацията – ясни цели, добро 

изпълнение на поставените задачи, ефективност и отговорност. Най-ниският коефициент – 

участието със стойности М = 3,396; SD = 4,425 потвърждава, че служителите са склонни да 

се съобразяват с правилата и установения порядък и йерархия. Предвид силно вертикалната 

организационна структура, служителите стриктно спазват строго определения ред на 

отчитане на трудовите задачи и избягват неформалната комуникация и връзки. 
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Табл. 1. Разпределение на факторите на организационното гражданско поведение 

Фактори: Средни стойности 

(М) 

Стандартно отклонение 

(SD) 

Подчинение 3,759 6,730 

Лоялност 3,474 4,919 

Участие 3,396 4,425 

С помощта на дисперсионен анализ се установиха взаимозависимости между някои от 

изследваните признаци и фактор пол. Така например, резултатите от установените 

статистически различия дефинират подчинението като най-значим фактор (F=8,810; 

p<0,01). Както може да се очаква, жените се самоопределят като по-подчиняващи се 

(М=1,568), превъзхождайки мъжете (М = 1,554). Тези резултати се определят не само от 

полово-ролевите различия и стереотипи, но и от различните фактори и ценностни 

компоненти на националната култура, както и на културата на организацията. 

В консонанс с първоначалните очаквания, показателите по участие (F=5,126; p<0,05) обаче 

са по-високи при мъжете (М=1,440) отколкото при жените (М=1,433). Те са пряко свързани с 

целите, което дава основание да смятаме, че при мъжете се наблюдава по-ясна ориентация към 

изпълнението на целите и задачите, отговорност за собственото изпълнение, ефективност, 

възнаграждение за свършената работа и измерване на изпълнението. 

Лоялността е факторът, с който представителите от женски пол се идентифицират в по-

голяма степен, в сравнение с представителите от мъжки, превъзхождайки ги със стойности 

на показателите (F = 4,444; p<0,05). Резултатите от настоящото изследване представят 

жените като по силно принадлежащи към групата и/или организацията. Данните сочат, че 

те се самоопределят като по-включени в дейностите на организацията, по-склонни да 

поддържат нейния имидж и да работят по посока изграждане на положителен образ не само 

с вътрешните публики, но също така и навън – извън пределите на организацията. Да градят 

доверие и да бъдат проводници на сътрудничеството. 
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Табл. 2. Влияние на фактор пол върху подчинението, участието и лоялността 

 

Значи-
мост 
(Sig.) 

F разпре-
деление 

Мъже Жени 

Ср. с-ти 
(Mean) 

Станд. 
отклонение 

(Std. 
Deviation) 

Ср. с-ти 
(Mean) 

Станд. 
отклонение 

(Std. 
Deviation) 

Подчине-
ние 

,005 8,810 1,554 6,375 1,568 6,014 

Участие ,028 5,126 1,440 4,233 1,433 4,366 

Лоялност ,040 4,444 1,325 4,428 1,437 4,949 

При направения дисперсионен анализ се установи и друго статистически значимо различие 

с коефициент на значиност F = 3,628; p<0,01. Резултатите по този показател сочат, че най-

високите стойности на демонстрация на организационно гражданско поведение  по фактор 

участие се проявяват при служителите с трудов стаж до една година в организацията (М=7,200). 

Те биха могли да се обяснят най-вече с високите очаквания, който обикновено новоназначените 

служители имат към организацията, но също така и очакванията от страна на ръководството към 

тях. След първата година обаче се наблюдава отрицателна (регресивна) тенденция, която се 

запазва при служителите с 10 годишен стаж в организацията. Така в един от най-активните 

периоди на пребиваване на служителите на работното място, участието на организационните 

членове намаля своя интензитет, давайки основание за затруднение на комуникацията и 

взаимоотношенията с останалите служители. От своя страна това води до влошаване състоянието 

на междуличностните контакти и служи като предпоставка за възникване на конфликти. С 

нарастване на стажа обаче, нараства и оценката за участие като компонент на гражданското 

поведение в организацията. Служителите, прекарали голяма част от своя трудов живот в 

организацията отдават значимост на връзките със своите колеги, разбирайки, че те са част от 

културата на организацията. 

Изводите от този анализ показват, че в най-висока степен участието може да се проявява 

или при новоназначените служители (с цел вписване в работния колектив), или при тези 

организационни членове, който са продължително време в оранизацията и се чувстват 
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отговорни за съхранението на неформалните аспекти в организационната култура и 

въвеждане на новите служители в нея. 

Таб. 3. Влияние на фактор трудов стаж в тази организация върху участието 

Трудов стаж в 

тази 

организация 

Участие 

Значимост 

(Sig.) 

F 

разпределе-

ние 

Ср. с-ти 

(Mean) 

Станд. 

отклонение 

(Std. Deviation) 

До 1 година 

,009 3,628 

7,200 4,899 

2 – 5 години 5,695 3,125 

6 – 10 години 3,111 4,355 

11 – 15 години 6,880 1,341 

16 – 20 години 4,170 5,314 

Над 20 години 6,417 2,509 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организационното гражданско поведение, както би следвало да се приема по 

подразбиране, не е изолирана, ограничена само до формалните правила и процедури област. 

Изрзът на организационното гражданско поведение не е израз на зачитането на 

организационните ценности от страна на служителите, не е и припознаването на тези 

ценности, културни норми, принципи, морални и етични образци. Организационното 

гражданско поведение е гарант, шаблон за възприемане на всички организационни успехи 

и неуспехи, то е символ на служителя, който е успял да приеме организацията като част от 

своя жизнен цикъл, който без да очаква възвръщаемост или дивидент, да инвестира 

жизненото си време за постигане на нейните цели. 
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ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ХИПОХОНДРИЧНОТО РАЗСТРОЙСТВО 
Аница Хугасиян –Хачмерян, докторант 

 ВСУ “Черноризец Храбър“, катедра „Психология“ 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HUPOCHONDRIAC 
DISORDER 

Anitsa Hugasiyan-Hachmeryan, PhD student, 
 VFU "Chernorizets Hrabar", Department of Psychology 

Резюме: В статията се разглежда хипохондрията и нейните основни аспекти и 
поведенческите й манифестации като отделно разстройство на личността с изявена 
клинична картина или състояние на ума с невротична компонента, но приравнена в 
клъстера на психичното здраве. 

Ключови думи: хипохондрия, психосоматично заболяване, невроза, 
невротични заболявания, дух, душа, хигиена на хранене. 

Summary: The article examines hypochondria and its main aspects and its behavioral 
manifestations as a separate personality disorder with a pronounced clinical picture or a state of 
mind with a neurotic component, but equated in the cluster of mental health. 

Key words: hypochondria, psychosomatic disease, neurosis, neurotic diseases, spirit, soul, food 
hygiene. 

1. Психологични аспекти на хипохондричното разстройство

         Хипохондрията, спада към невропсихологичните разстройства, която възниква при 

тежки фрустрационни преживявания в хода на човешкия живот. Много трудно е да се 

определи, каква е основната причина, която отключва това състояние. Със сигурност броя 

на хипохондриците расте с бързи темпове. Дали съдържа в себе си невротичен - клиничен, 

депресивно -соматичен, тревожно-афективен  или  параноидно-шизофренен  компонент. В 

книгата си Майкъл Тейлър и Нутан Вайдия „ Дескриптивна Психопатология“ , подробно 

описват различните теориии, в които се сливат неврозата и хистерията, обясняващи 

човешкото поведение,  представени през погледите на различни учени. Започвайки с 

теорията на Хипократ, че хипохондрията е хистерионно разстройство, от което страдат само 

жени, той  я описва, като  хистерията на блуждаещата матка . Тази теория, която  на по 
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късен етап е отхвърлена през XVII в.  от британския невроанатом Тoмас Уилис. С аутопсия 

той доказва, че матката няма нищо общо с хистерионните разстройства, и че двата пола са 

почти еднакво засегнати. Разбира се доказано е,че при жените се среща много по често, тъй 

като те са по податливи към невротични заболявания. Каква е причината,  да са водещи в 

това? Като представители на нежния пол,  жените имат по силно развита чувствителност. 

Тяхната сензитивност е по- обострена. Преживяват  емоциите с по дълбок интензитет  в 

сравнение с  представителите на мъжкия пол. Парадоксалното в случая е ,че 

представителите на женския пол, са по устойчиви на страдания предизвикани от различни 

външни стресори. Имат много по- силно изразена  потребност от това да даряват любов 

срещу това да имат усещането да получат  опора, закрила и нуждата да се доверят на някой. 

Когато чувствата и желанията, не са задоволени спрямо техния критерии на потребност, а 

в повечето случай това  е илюзорно, се заражда усещането  на страх, съмнение и липса 

доверителни отношения, започват да се  предизвикват импулсни пропуквания в нервната 

система. В резултат на това организма като цяло се претоварва като предизвиква излишен 

разход на енергия,  който прикрива  проблема временно. Системното изчерпване, (системен 

емоционален бърнаут) води до  развитието на  невротични заболявания.  

„Сдържаните емоции никога не изчезват. Те са погребани живи и може да се появят 

в бъдеще в съвсем различна форма” - Зигмунд Фройд. 

 Диагнозата хипохондрия е много тежка за  самите страдащи и трудна за разбиране 

от техните близки. При всеки хипохондрик преживяванията са породени от различен  

изявен ключов фактор предизвикал това състоянието. Тоест тук, не става въпрос просто от 

страх от болести. Всеки човек до някаква степен се страхува за своето здравословно 

състояние. Затова в днешно време се отдава толкова силно значение на здравословното 

хранене, спорта и процедури целящи да запазят здравето и продължителността на живот. 

Тук става въпрос за голям пробив в психичното състояние  породено от  липсата на доверие 

, мнителност и страхове от различно естество, не само страх от болести. Затова страхът, не 

е породен от това да страдаш или да се заразиш от определена неизлечима  болест, а в 

невъзможността да изградиш доверителни отношения с някой, в така враждебния според 

хипохондрика свят. Мисълта, че можеш да се довериш на някой или някой е заинтересован  
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за  теб и би ти помогнал, независимо от крайния резултат. От там можем да изходим и защо 

хипохондриците имат така добре заучено поведение на безпомощност. Някъде в ранното си 

детство те обикновено се изправят пред травматично преживяване, което би могло да бъде 

реална или въображаема заплаха.  В момент на  безпомощно състояние, сами със своя страх, 

без да могат да му се противопоставят.  Остра стресова реакция породена от ситуация, която 

поражда силно усещане на ужас, разцепвайки  физическата и психиката . В процеса на 

преживяването се освобождават хормони в тялото, който провокират вродения инстинкт на 

всяко живо същество:  да се пребори или да избяга от проблема. 

“Бий се, или бягай“ – остра стресова реакция се отнася до специфична биохимична 

реакция, която и хората и животните изпитват по време на интензивен стрес или страх. 

Симпатиковата нервна система освобождава хормони, който причиняват промени в цялото 

тяло. Освобождават катехоламини от надбъбречните жлези, включващи адреналин и 

норадреналин и са необходими между 20 и 60 минути за тялото да се адаптира към 

първоначалното си нормално състояние, преди възбудата. За първи път това състояние е 

описано в началото на XX век от американския физиолог Уолтър Кенан, който  изследва в 

каква степен, тялото може да мобилизира ресурсите си в ситуация на заплаха. По късно 

Ханс Селие  признава тази реакция, като част от първия етап на общия адапционен синдром, 

теория описваща реакцията на стреса. [„Стрес без дистрес“ Ханс Селие] 

Степента на устойчивост на психиката и последствията от тези преживявания, се 

отключват в по късен етап от жизнения път на човека и са в пряка зависимост от 

диференциацията на личността,  разновидността на травмите, оставили траен отпечатък в 

душата  и моделите  за справяне. Тук важен е момента и типологията на личността и 

степента на емоционалната му устойчивост. Много голяма част от населението на земята, 

са с лека до средна форми на хипохондрия, но към процента обявен  от СЗО от 2% до 7 % 

от населението на земята се причисляват и хората с клинично изявена диагноза, към която 

хипохондрията се разглежда като вторично проявен синдром. Тук най- важно, е да се 

разграничи тежката клинична картина от соматично преживяване на тревожно 

разстройство. В такъв момент има ясно изразени първични симптоми, от който  се 
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разпознава психиатрично разстройство и най вече паранойдната  шизофрения описани в 

МКБ-10 . 

 В повечето случаи става въпрос за страдание на свръхчувствителни и високо 

диференцирани хора преживели тежки съдбоносни трудности в живота си, опитвайки се да 

се справят с тях  манипулирайки реакциите си, през контролиращо поведение. Последиците 

са отключването на, така наречената хипохондрия. Травматичните преживявания, като 

загуба на близък, остро травматично събитие, унижение, отхвърляне,  критичност и 

изискващо поведение на авторитетите  в ранна детска възраст или сексуално насилие са 

само някой от възможностите за  предпоставка на хипохондрично разстройство. Възможно 

е причината да бъде  и унаследен от родителя модел на поведение или соматична слабост, 

свързана с често прекарани инфекциозни заболявания.  

В Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 

2021 – 2030 г. , се цитира  каква е дефиницията за здраве според СЗО*  „ Психичното здраве 

е способността на зрялата личност да изгражда хармонични отношения с другите и да 

участва творчески в изменението на биологичните и социалните условия на заобикалящата 

среда. Всички тези общи определения обаче, не дават конкретните очертания на психичното 

здраве. Краткото описание на неговата картина включва някои независими характеристики 

като: самоувереност и самочувствие; автономност и целенасоченост; способност за учене и 

любознание; способност да работи, включително в условия на ръководене, правила и 

затруднения; способност да поема отговорност и да полага необходимите усилия; сигурност 

и решителност; настойчивост и упоритост; способност да се разбира с другите и да им 

сътрудничи; способност да показва приятелски чувства и любов; способност да дава и да 

получава; толерантност към другите; чувство за хумор; способност за изпитване на 

удоволствие и наслада; способност да почива; способност да планира и да отлага 

удоволствието; способност да контролира емоциите си и да ги изразява по подходящ начин 

(напр. като разтоварва враждебността си от нейните увреждащи функции спрямо другите); 

способност да контролира и канализира импулсите си; и т.н.“ [Национална стратегия за 

психично здраве на гражданите на https://www.mh.government.bg › 2021/11]. 
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  Предвид цитираното  по горе и детайлни наблюдения,  хипохондриците в повечето 

случай  са клинично здрави хора с изявена чувствителност, със средна до висока степен на 

диференциация и изявени телесни психосоматични оплаквания, които им налагат 

определени  модели на поведение. Те  живеят, работят и функционират нормално в 

социалния свят, но се третират като психично болни, защото имат силно изявен 

ирационален страх от болести.  

Според проф. Гешанов, „… човекът е свръх сложна динамична вероятностна 

система, която се състои от три взаимно свързани същности: тяло, душа и дух, а психиката 

е балансьор между тялото и духа и взаимовръзката за телесната и духовната зависимост. 

Това поставя пред нас въпроса… Какво представлява тази свръх сложна динамична 

вероятностна система, която се управлява от човешкият мозък, съставена от дух, душа и 

тяло?“[/Силата на страха/,2009  (проф. Христо Гешанов)]. 

При нарушение на този баланс причинен от различни външни фактори, се получават 

невропсихологични разстройства, който възникват при нарушаване на важни 

взаимоотношения в човешкия живот, и нарушават психичния му свят. 

 Предвид факта че, хипохондриците са хора с висока емоционална чувствителност, 

а свръхчувствителността е вродена черта и  засяга около 15%–20% процента от населението 

на земята според изследването на Илейн Арън в своята книга „Свръх чувствителните хора“, 

бих казала, че има силна кохезионна връзка  между  хипохондрията и 

свръхчувствителността. От изложеното по горе можем да направим заключението, че 

личности страдащи от хипохондрия надхвърлят , 2%- 7% от населението на земята, тъй като 

този процент се обхваща основно клинично  болните пациенти. Ако към този коефициент , 

се съпостави и процента на свръх чувствителните хора , който е 15%- 20%. При 

изчислението можем хипотетично да кажем, че средно от хипохондрия страдат между 8.5%- 

13.5% от населението на земята.  

2. Клинична картина на хипохондрия 

Това заболяване, не е с ясно изразена клинична картина, но не спада и в категорията 

на пълноценното здраве. Също като едно онкологично заболяване, което е доказано, че 
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също като хипохондрията е резултат на психосоматичен механизъм, и не трябва да се 

подценява. Емоциите имат взаимодействие с тялото, когато то страда , страда и психиката. 

‘‘Тъй като първичните психологически защити изглеждат неефективни при справянето с 

негативните емоции, в резултат на психофизиологичният стрес, те намират входен канал, 

зона от тялото където да го „изхвърлят“. [„Канцерогенен ум“ / В. Матреницкий/  

(2017),(245)]. 

В различни случай  хипохондрията се изразява в различни аспекти. Понякога е 

налудна убеденост в несъществуваща болест,като  в повечето случай става въпрос за 

нелечими болести. Колкото е по дълбока травмата и интензитета на  стресора в миналото,  

предизвикал отключването на хипохондрията, толкова е по тежка и силна честотата на  

хипохондричните кризи. Когато имаме хипохондрия и соматизация ( множество соматични 

реакции на тялото), то подтиснатите емоции сдържани с години  е начин тялото да стане 

отворен канал за бягство в болестта, в която се създава сремеж за зависимост, самобичуване 

, и оправдание за допуснати грешки в миналото. Характерно качество за хипохондриците е 

самонаказанието, самокритичността, но и силно изразен перфекционизъм и спазване на 

строг алгоритъм за съществуване в социалния свят, което се изразява под формата на 

заучено поведение, с лека форма на хистерия , неврастения и  ритуални действия, които 

хипохондрика ползва като средство за успокояване на своя вътрешен психичен свят. Това 

се среща както при невротичните, така и при психотичните хипохондрици. В основата на 

психосоматичната зависимост, стоят неврозите, които са функционални заболявания на 

нервната система и се появяват в психични и вегетативни  симптоми. В основата на всяко 

емоционално състояние има осъзнато или неосъзнато субективно преживяване, различно 

по продължителност и интензитет. Всяка емоция действа върху човешката психика с 

определена сила и дълбочина върху когнитивните процеси и цялостно върху поведението 

на човек. В зависимост от това дали са положителни или отрицателни те функционират и 

въздействат повишавайки или понижавайки имунната ни система, откъдето ние сами 

поставяме основата на нашето душевно, психично и физиологично съществуване. 

„….Джордж Чейни също смята ,че нервните разстройства за резултат от „нервна болест“ 

или следствие от инцидент. Той свързва хистерията и хипохондрията с личностни проблеми 
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или с остър стрес неврастения и хипохондрия. Свързва хистерията и хипохондрията и в 

общо  нервните болести с проблеми на личността, с остър стрес и лоша култура на хранене 

. Уилям Калън един от влиятелните преподаватели по медицина през XVIII в. и професор в 

Единбург- също очертава група болести на нервите без ясна невропатология и въвежда 

термина „неврози“ [/Дескриптивна психопатология / Майкъл Тейлър, Нутан Вайдия/, стр. 

43]. 

Чейни е вярвал, че в основата си при лечението на психични заболявания играе 

затлъстяването произтичащо от меланхолията , причинена от лукса и излишъка на 

съвременния градски начин на живот. В по-късните си трудове „Естествен метод за лечение 

на болести на тялото“ и „Разстройства на ума, зависими от тялото“, той пише, че  определен 

режим на хранене  може да стане "….. истинска противоотрова и профилактично средство 

за световъртеж, неуспехи и нарушения в разума и действията, загуба на умствени 

способности, памет и чувства.[https://ru.wikipedia.org/] 

3. Видове хипохондрия 

Според класификацията хипохондрията се дели на два вида психопатологична  и 

невротична. Под психопатологична хипохондрия обикновено се разглеждат заболявания с 

изявена клинична картина , където тя се явява като вторичен синдром. За да се разграничи 

от кой вид страда пациента на първо място той трябва да бъде разпитан и правилно 

диагностициран , независимо от неговата представа за това как той вижда своето 

заболяване. На първо място биологична възраст на пациента.От какво естество са 

оплакванията, от колко време трае проблема, дали в скоро време е преживял загуба или 

травматично събитие от друго естество. Взима ли лекарства, по чия препоръка са, собствена 

или на лекар. Има ли престой в болнично заведение, ако да, времетраене на престоя и 

диагноза от болничното заведение. Има ли в семейството си друг роднина който страда от 

подобно оплакване.  С това се цели да се определи дали има диагностицирана изявена 

шизофрения, мозъчна атеросклероза( при пациенти в напреднала възраст с депресивен 

компонент), параноя или друг вид психични заболявания. 
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4. Видове психопатологична хипохондрия, която се наблюдава при шизофрения, 

параноя, неврози и реактивни психози 

  - Хипохондричен параноялен синдром- налудност, изявена главно към системни 

медицински изследвания и самолечение. Липса на всякакво доверие, а също и агресия 

спрямо медицинския персонал. 

  -  Хипохондричен парафренен синдром – налудни идеи с фантазмено съдържание, като 

липса вътрешни органи, тяхното изгниване, запушване или необичайни физиологични 

усещания, като движението на киселина вместо кръв в вените. 

 -  Хипохондричен периодичен синдром – характерен с пристъпи най често провокирани 

от ключово събитие.  

 - Хипохондричен раптус – наблюдава се предимно при силно обострена психоза, 

характерна със сенестопатни усещания , главно за настъпваща беда предстояща смърт или 

тежки болестни състояния съпроводени с мъчителен край. Възможни са и  илюзорни 

ситуации завършващи с  унижение  и срам. Много важно е в такъв момент да се потърси 

незабавна медицинска помощ, защото има сериозна опасност от суициден край с цел да се 

избегне унижението, като метод за самонаказание. 

  -  Хипохондрично халюцинаторно параноиден синдром –  налудности за преследване, 

сенестопатии, висцерални, тактилни и други халюцинации. Характерна за психозите. 

5. Видове невротична хипохондрия, характерна за пациенти преживели тежки 

травматични  събития в  своя живот, характерни с по силно изразна чувствителност, 

силно сензитивни към фактори от заобикалящия ги свят. Реално клинично здрави, но 

емоционално лабилни и тревожни.   

-  Астено- хипохондричен синдром – отнася се към състояния породени от изчерпване на 

нервната система. Обикновено се характеризира с прекомерна емоционалност, внезапни 

промени на настроението, системно безпокойство,  повишена раздразнителност, 

нетърпение, непоносимост към миризми, силни звуци, ярко осветление, лошо 

храносмилане, често състояние на  сънливост. Тук е характерно да се обърне специално 
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внимание на оплакванията, пола и възрастта на пациента.  От кога са забелязани 

първоначалните оплаквания , последно посещение при личен лекар. Подробната 

информация относно последно направени изследвания. Трябва да се изключи дали има 

хормонални нарушения, инсулинова резистентност, диабет или прекарани някакъв тип 

сърдечно съдови промени или наскоро прекарани инфекциозни заболявания от тях или 

техни близки.  

 - Хипохондрично депресивен синдром -  характерно е  общо безпокойство с изявено 

безпокойство и личностно разстройство. Обикновено е налице прекалена  фиксация върху 

състоянието на собственото здраве и забелязване на леки отклонения в общото състояние. 

Обикновено такива пациенти са преживели тежки травматични събития, свързани със 

загуба на близък или раздяла в личен план. Хората страдащи от хипохондрично депресивен 

синдром са преживели някаква форма на изоставяне или отблъскване от значим за тях човек 

или авторитет.  

 - Тревожно хипохондричен синдром -  опасения породени от страх от предстоящи 

опасности, заплашващи собствения му живот, здравословно състояние или здравето на 

близките. Пациентите са, с силно изявена нервност. Опасенията са свързани с тежки, и не 

излечими болести с фатален и мъчителен край, като онкологични заболевания , СПИН, МС 

(Множествена склероза). Това състояние е свързано с ключово събитие, сексуално 

посегателство, домашно насилие, унижение, срам, нападение, силен разтърсващ стрес, 

което причинява тежко разстройство на нервната система.  

При състояние на психологическа или физическа заплаха в човешкото тялото настъпва т. 

нар. изменение на хомеостазата, поради непрекъснато променящите се условия на средата, 

реагира невроендокринната и невроимунологичната система. В своята книга 

„Психологично консултиране и  психофизиологични  основи“ доц.д-р Красимир Иванов 

внимателно разглежда, как психологични фактори, като чувство на безпомощност и 

безизходност, водят до срив на имунната система и  активират  хормоните, пептидите и 

клетъчните структури, осъществявайки през трансмитерните субстанции свързани в  

съподчинение на интегриращото управление на нервната система, която обезпечава 

адаптация. В тази връзка взаимодействието на трите основни  регулаторни системи в 
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човека, осигуряващи хомеостазата и адаптацията на нервната, ендокринната и имунната 

система реагират на неблагоприятната среда. Осигурявайки баланс те активират, 

симптоматични- психосоматични реакции на тялото, които един хипохондрик разчита като 

симптоми на сериозно заболяване. При настъпването на физиологичния отговор на стреса 

се появяват незабавни промени, свързани с активирането на клон на нервната система, 

която се нарича, автономна нервна система (АНС). Тя е отговорна за различни функции в 

организма като храносмилане, сърдечна честота, артериално налягане и телесна 

температура, които се регулират „автоматично“. Активността на (АНС) е автоматична и 

извън съзнателния контрол на човека. [„Психологично консултиране и  психофизиологични  

основи“, 2012, Иванов К. (11-13) ] 

6. Заключение 

Заради особеностите на характера, който карат страдащите да се срамуват и пазят в 

тайна  своето състояние и преживявания в ума, защото  са заклеймени като „невротици“ 

информацията за това разстройство на нервната система, методите на консултиране и 

реалният процент на болни е ограничен и нереален. Всъщност  броят е далеч по- висок 

процент от населението на земята. Хипохондриците, не спадат в категорията на клиничната 

болест, но и не спадат и в клъстъра на душевното здраве. Затова и няма изградена структура 

за консултиране и терапевтични грижи  като автономно  заболяване с неизявена клинична 

картина  за изследване и подпомагане от страна на здравеопазването и социалния свят.   

Разработването на методи при консултирането на такива клиенти и правилен подход към 

тях е от изключителна значимост. Излагайки на бял свят тезата, че те се класифицират към 

категорията на здравите хора отколкото към категорията на клинично болни, би могло да 

се извлече и голяма полза. Става въпрос за личности, който в хода на своето заболяване 

работят върху душевното си състояние и личностна еволюция. За да се справят сами  със 

своите страдания, покачвайки не само своята диференциация, те  развиват своят собствен 

потенциал, на  знания в различни области- най вече в медицината , креативност, 

наблюдателност, гъвкавост на ума и различни модели за справяне с трудности и 

препятствията, който им поднася заобикалящия ги свят. Качества, който средно 
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статистически, клинично здрав, но с ниска до средна диференциация човек, стой далеч от 

тази представа.  

Ако съпоставим  аракно фобията, авиофобията, астрафобията и други сходни на тези 

фобии с това да си хипохондрик, то тогава каква е разликата между страха от паяци , страх 

от летене и страх от гръмотевици, и страхът за собственото си здраве и съществуване . 

Трябва ли да се третират като клинично невротични заболявания.   Когато личността се 

справя, страда , но живее с болестта и функционира в социалния свят, тогава няма причина  

личността да се третира като „ невротик“ . 

Това са осъзнати и диференцирани хора, които заради изострената си 

чувствителност, преживяват трудностите в живота си по различен начин, което  може да ги 

накара да се изолират от външния свят. Всеки е потенциално предразположен да страда от 

хипохондрия. Причини отключващи заболяването са травмите в най  ранния етап от на 

житейския път.Обикновено хора с висок интензитет на преживяване на емоции и 

тревожност, както и хора с висока степен на хиперчувствителност  са  потенциално 

застрашени да развият хипохондрия. 
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ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ФЕНОМЕНИТЕ В СТРУКТУРАТА НА 
ХИПОХОНДРИЧНОТО РАЗСТРОЙСТВО 

Аница Хугасиян –Хачмерян, докторант  
ВСУ“ Черноризец Храбър“, катедра „Психология“ 

 
THEORETICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENA IN THE STRUCTURE 

OF HYPOCHONDRIAC DISORDER 

Anitsa Hugasiyan-Hachmeryan, PhD student, VFU "Chernorizets Hrabar", 
Department of Psychology 

Резюме: В статията се разглеждат основни моменти на  възникване, история и 
разпространение на хипохондрията като психосоматично заболяване. Наблегнато е на 
особености като клиничната картина, невротичните компоненти, депресивните аспекти 
повлияващи цялостното личностно функциониране на страдащите от хипохондрия, както и 
със самовнушението с необоснована загриженост за собственото здраве на лица страдащи от 
това специфично психосоматично разстройство.  

Ключови думи: хипохондрия, психосоматично заболяване, ОКР ( обсесивно 
компулсивно разстройство), депресия, страх. 

Summary: The article considers the main moments of origin, history and spread of hypochondria as 
a psychosomatic disease. Emphasis is placed on features such as the clinical picture, neurotic 
components, depressive aspects affecting the overall personal functioning of hypochondria sufferers, 
as well as self-suggestion with unreasonable concern for their own health of persons suffering from 
this specific psychosomatic disorder. 

Key words: hypochondria, psychosomatic illness, OCD (obsessive compulsive disorder), 
depression, fear. 

  Възникване и класификация  

 От дълбока древност човекът е търсил начини, които да му  помогнат да    се     

пребори със страховете си. Що е страх? Страх (oт лат. Angor- страх, безпокойство, 

притискане, душене), е отрицателно оцветена емоция, съпроводена от вътрешна 

напрегнатост, чувство на непосредствена опасност за живота и разнообразни 

вегетативни нарушения. Страхът може да бъде изразен в различни степени - от 

тревожно чувство на „притискане в  гърдите“ до състояние на ужас.Видовете страх 

варират от витален, халюцинаторни и параноидни изживявания, екзогенен, екстазен, 

тревожен, натраплив,  фобиен, невротичен. “Психиатричен енциклопедичен 

справочник“,  (2004), (970). 
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         Корона вирусната пандемия стартирала в началото на 2020 година, предизвика 

страх, безпокойство и несигурност сред  населението на световно ниво и най вече 

страх за собствения ни живот . Въпреки това, всеки човек по различен начин приема 

и отреагира на  тази информация, но има процент от хора, който реагираха на тази 

ситуация по особен начин . Това са хора, които са по чувствителни към информация 

свързана с болести или по точно това е проблем, свързан с психичния свят на човека 

под формата на прекомерна психологическа  реакция към заболявания. Това са  хора 

страдащи, …т.нар. хипохондрици.  

       Хипохондрията или хипохондриазата е вид тревожно разстройство, при което 

страдащия смята, че има сериозно живото застрашаващо заболяване. За първи път 

терминът „хипохондрия“ става известен през II век. от древно римския лечител 

Клавдий от Гален ,но описан от Хипократ. В древността се е смятало, че причина за 

това заболяване е разстройство на хипохондриума. Това е зоната под гръдната кост в 

областта на диафрагмата, от където се появява и името на разстройството. Думата 

произлиза от гръцкия корен „ hipo”, което означава  „отдолу“ в допълнение към 

„khondrion “ , което означава „ хрущял“ и наставката „ia” , която намеква за „ качество“ 

[https://bg.awordmedmerchant.com/hipocondr] 

     Това е психосоматично заболяване, характерно със самовнушение и налудна 

убеденост в съществуването на не съществуваща болест. В ръководството по 

психиатрия на Kaplan & Sadock (2008) е описано определение „..  хипохондрия- това 

е болезнен страх или убеждение на пациента, че страда от сериозно заболяване,  

въпреки, че в действителност отсъства такова.“ През ХХ век клиничните психолози 

все  повече наблягат на различни    подходи в развитието и изучаването на 

хипохондрията като самостоятелно психологическо заболяване и разстройство от 

хипохондричен характер. Това разстройство засяга между 2% и 7% от населението на 

земята, но в действителните показателите надхвърлят в пъти това число. Това 

състояние може да се появи на всяка възраст,  но най – често първите признаци се 

наблюдават на възраст 25г.-35г години, когато човек достига определена личностова 

зрялост. Засяга еднакво, както мъжете така и жените, но се счита, че жените са с по 
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висок процент, тъй като са по- податливи на депресивни състояния. В книгата си д-р 

Иван Витков „ От душата към тялото“ (2005), (86) цитира Жилезпи , който третира 

това соматично разстройство, като самостоятелен хипохондричен синдром, изява на 

маскирана (соматизирана, лаврирана) депресия. Според д-р Витков (86), (87) 

хипохондрията е част от тревожно депресивните и депресивни разстройства. 

Диференциалната диагноза се прави с паническо разстройство, реални телесни 

заболявания, генерализирана тревожност, конверзиони разстройства (хистерия), 

дисорциативно разстройство, сомотоформни разстройства, хипохондрична параноя, 

синестопатии  при шизофрения.  

     Смята се, че това е болестта на диференцираните хора, защото спохождат човек, 

когато той е на прага на приключване на един жизнен цикъл: Интимност срещу 

изолация (младост – 20 до 35 години) и началото на нов жизнени цикъл 

Генеративност срещу стагнация (зрялост – 35 до 60/65 години). Според теорията 

за развитието на Ерик Ериксън , се допуска, „…че развитието се разгръща в 

определена последователност и тази последователност има ясно очертан времеви 

диапазон и определени човешки качества, способности и характеристики се 

разгръщат в определени етапи от жизнeния цикъл на човека, като всичко, което излиза 

от тази норма се счита за отклонение или патология. Ериксън надгражда, обяснението 

на Зигмунд Фройд на психо сексуалното развитие, като осигурява теория за жизнения 

цикъл и психо социалното развитие и подчертава автономното или свободно от 

конфликти развитие на адаптивното его. Удовлетворяването 

на  инстинктите човешките същества се нуждаят от категоризация и интеграция на 

опита си.“ 

„ Интимност срещу изолация (младост – 20 до 35 години) На този етап човек трябва 

да е готов и да е способен да обедини собствената си идентичност с тази на друг човек. 

Тъй като истинското себеразкриване и взаимността правят човека нараним, 

задължителното условие за тях е здравото чувство за идентичност . 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8A%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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 Генеративност срещу стагнация (зрялост – 35 до 60/65 години). Това е времето в 

жизнения цикъл, когато човек се стреми да актуализира идентичността, която е била 

формирана и споделена с избраните други хора. Генерирането или създаването на 

поколение, артефакти, идеи и продукти се включва на този етап. Сега възниква 

добродетелта полагане на грижи и любов: генеративните възрастни се грижат за 

другите чрез полагането на родителски грижи, преподаване, наблюдаване на 

подчинените и други, докато стагнираните възрастни са абсорбирани от своите 

собствени лични потребности.“[https://bg.wikipedia.org/]. 

         Лечението на хора страдащи от хипохондрия е изключително трудно            

предизвикателство предвид хода на заболяването в зависимост от тежестта, която 

може да е постоянно или периодично обостряне на симптомите и соматизация. 

Диагностични критерии съгласно DSM-IV 

 Хипохондриаза ( F45.2) 

A) Страх от разболяване или вече е разгъната сериозна болест въз основа на 

погрешно интерпретиране на телесни симптоми. 

B) Загрижеността персистира въпреки съответните медицински прегледи и 

успокоение. 

C) Убеждението в критерии А не е с налудна интензивност( както е в Налудно 

разстройство, от соматичен тип) и не се ограничава единствено до 

загриженост относно външния вид (както е при Дисморфофобно разстройство). 

D) Тревожността причинява клинично значим дистрес или нарушение на 

функционирането в социална, професионална или други важни области. 

E) Продължителността на разстройството е поне шест месеца. 

F) Тревожността не се обяснява с Генерализирано тревожно разстройство, 

Обсесивно- компулсивно разстройство, Паническо разстройство, Тежък 

депресивен епизод, Сепарационна тревожност или друго  Соматоформно 

разстройство. 
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Диагноза според МКБ – 10 

Хипохондрично разстройство ( F45.2 ) 

Трайна персистираща загриженост за възможността за наличието на едно или повече 

сериозни прогресиращи соматични разстройства, манифестираща се с трайни 

соматични оплаквания или  ангажираност с външния вид. 

 На лице са следните показатели: 

1. Трайна убеденост в наличието на една или  повече сериозни телесни болести, 

лежащи в  основата на демонстрирания симптом или симптоми, въпреки ,че 

изследванията не дават съответно телесно обяснение. 

2. Упорит отказ да се приемат уверенията на няколко различни лекари, че няма 

телесна болест, обясняваща симптомите. 

3. Налице са изявени симптоми, които причиняват дискомфорт или пряко се 

превръщат в проблем в междуличностните взаимоотношения и дейностите в 

социалния живот, което кара пациента да потърси медицинска помощ или 

информация свързана със съмненията. 

Диференциална диагноза 

 От соматизационно разстройство; Акцентира се върху наличието на самото 

болестно разстройство и бъдещите му последици, отколкото върху отделните 

симптоми. При хипохондричното разстройство по скоро се среща свръх 

ангажираност с едно или две възможни телесни разстройства. При него няма 

изразени различия между половете и специфична фамилна констелация. 

От депресивните симптоми: Ако депресивните симптоми са ясно изразени и 

предхождат хипохондричните идеи, тогава хипохондрията се явява вторично 

придружаващо разстройство. 
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  От налудните разстройства: Убежденията при хипохондричното разстройство 

нямат същата фиксираност, както при депресивните и шизофренните разстройства, 

Съпроводени от телесни налудности. 

   От тревожните и панически разстройства : Телесните симптоми на тревожност 

се интерпретират като белези на сериозно телесно заболяване, като при тези 

разстройства пациентът обикновено може да бъде успокоен от физиологично 

обяснение и не се развиват убеждения за налично телесно заболяване. 

   Има различни видове поведение, при който може да се диагностицира хипохондрия. 

На първо място е  много е важно да се постави правилна диагноза. Дали става въпрос 

за хипохондрия  ОКР( обсесивно- компулсивно разстройство ) или друго 

разстройство.  При     ОКР страдащия се страхува да се разболее  от дадена болест а 

при хипохондрията той вярва , че е болен и нищо не е в състояние да промени това 

вярване. Човек, които се страхува от развитието на болестта, може да е разгънал по 

скоро фобия, която е стартирала в по ранните години от своя живот, докато 

хипохондрията е състояние на страдание, високи нива на тревожност и заучено 

контролиране на поведението, което се развива в по зряла възраст. Има вероятност 

хипохондрията да се обърка с Паническо разстройство.  Физическите симптомите са 

сходни ,но се дублират. Има начало като пристъп на паника при появяването на 

началните симптоми на въображаемата  болест, но при хипохондрията пациента се 

фокусира върху дългосрочно повтарящи се симптоми и заболявания. Тоест те се 

съсредоточават върху появата на сериозни тежко протичащи заболявания като СПИН 

, Рак, МС (Множествена склероза).  

На екзистенциално ниво това се крие дълбоко в травматичните преживявания 

на страдащия през неговото детство или юношество . Както споменава  Франсоаз 

Долто в своята книга „Каузата на юношите“ „Ако обществото насърчаваше 

себеизявата на юношите, това би ги подкрепило в трудното им развитие. “(107),  „… 

има противоречие между външното безразличие и прикритата жажда за разбиране..“,( 

109). В своето развитие всяко човешко същество независимо от пола и 
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диференциацията си се нуждае от едно –някой да го  разбере. Някой, който е 

съпричастен с неговия интрапсихичен свят , с неговите преживявания, страхове и  

емоции. Емоциите са в основата на това невротично състояние. При проследяване на 

подробностите около живота в ранното детство, на човек с такава диагноза, ще се 

открият ключови моменти на разгънати различни модели на разрушителната емоция 

– страхът. Обикновено наказания, жестокост, унижения и състояния на силен страх с 

цел  поставяне на личността в силна зависимост и подчинение към авторитетите, 

поставя основите на невротичното поведение и подстрекава вродения му инстинкт за 

съхранение, а именно „ борба или бягство“ в случая бягство в болестта. Ако в ранно 

детство то се е страхувало от авторитетите , то в период на зрялост то се страхува от 

болестта като авторитет. Нещото, на което не можеш да се опълчиш, не можеш да се 

справиш, не можеш да надвиеш.  

 Хипохондриците са силно чувствителни личностни, който в ранния етап от 

своето развитие са се приемали като отхвърлени и неразбрани. Това ескалира в 

годините и те усъвършенстват умения,  който да им услужват в тежки ситуации на 

оцеляване,  за да прикриват своята собствена т.нар. тъмна страна на негативни 

преживявания.  

Причини: 

    Развитието на хипохондрия се дължи на анормална работа на психиката, която има 

пряко въздействие върху физиологичните функции на организма. В зависимост от 

външното въздействие ,може да се трансформира в различни видове. Най често 

хипохондрията стартира с различни фобийни страхове, страх от микроби, страх от 

инфекции, тревожност от естественото стареене на тялото, панически страх  от 

мъчителна смърт. 

    Пациент с хипохондрия има патологично обсебване върху емоциите си, което от 

своя страна води до дисфункция на вегетативната нервна система, което се изразява в 

следните симптоми: екстрасистолия, тахикардия, брадикардия, усещане за натиск в 

различни части на тялото, вътрешни тремори, пълзящи настръхвания по кожата, чести 
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позиви на уриниране, езофагинален рефлукс, гадене, повръщане. Почти винаги 

страховете са свързани със заболявания завършващи с  фатален изход. Най често 

хипохондричното разстройство се развива като придружаващо вторично разстройство 

на фона на други психични разстройства  с психиатричен или невротичен компонент, 

депресия, общо безпокойство, панически разстройства. Като причина за това 

заболяване експерти в областта предоставят редица варианти на основата на 

физиологични и психологически фактори.  

Психологически фактори 

1.    Обикновено това са хора с характерна крехкост и ранимост. Болезнено 

възприемане на критиката към личността им. 

2. Амбивалентно поведение, резултат от психологическа неустойчивост, в 

старание да достигнат престижно място в социалния свят. 

3. Ранно отхвърляне от семейната среда, което поражда болезнена нужда да се 

чувстват значим в очите на близките. 

4.        Тежко травматично преживяване ,което оставя траен отпечатък в живота им , 

като напр. смърт на близък човек, жертва на домашно насилие/ посегателство над 

личността, сексуално насилие. 

Физиологични причини за развитието на хипохондрия 

1.Дисфункция на мозъчната кора; 

2.Неправилно възприемане на импулсите в мозъка, които се предават от вътрешните 

органи; 

3.Нарушения на автономната нервна система; 
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Динамика на болестта  

     В 70 % от случаите на хипохондрично разстройство, първите симптоми са свързани 

със стрес. Обикновено това започва да се оформя като проблем за нормалното 

функциониране на човека в социалния свят около 25г.- 30г.. Симптомите са като 

обсесивно -компулсивно разстройство под формата на чести тревожни идеи и мисли, 

като страх от инфекции при контакт с хора, животни, предмети свързани с бита (като 

например ножове) или  медицински консумативи като игли спринцовки и скалпели 

др. Спонтанно започва да се образува силно недоверие в лекари и медицински 

специалисти. Загриженост към собствената безопастност, като страх от нападение, 

страх от сексуално посегателство,  страх от умишлено организирани пожари, 

наводнения и други притеснения свързани с агресивност от страна на други хора. 

Често срещан защитен механизъм срещу страха при това разсройство в такива случаи 

са обсесивни действия, който действат утвърждаващо че всичко е наред,  като често 

миене на ръцете, обикновено по два или три пъти. Проверка за сигурността,  добре 

заключени врати прозорци, проверка на  печки по няколко пъти. Строг алгоритъм по 

който човек се движи между непознати хора или непознати места. Избягване на 

контакт, който може да служи като източник на микроби или зараза. Подреждане на 

предметите и вещите в точно определен ред. Ритуалност в извършването на 

определени дейности , целящи успокоение. 

   Особенности в типологията на характера  

1. Самосъжалението - подсъзнателно хипохондрикът влиза в постоянно жертвено      

поведение, което несъзнателно има за цел да накара близките му да се тревожат за 

него или на останалите да не му навредят.  

2. Миловидност и дружелюбност, но с дълбоко прикрита в себе си  раздразнителност, 

която ако бъде провокирана, може да прерастне в конфликт и агресия. 

3. Педантичност  
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4. Критичност, повече насочена към личността, отколкото към външния свят 

5. Ниска себеоценка 

6. Бърза логическа мисъл 

7.  Висока степен на креативност 

8. Висока степен на мнителност 

9. Силен страх от емоционално отхвърляне 

10. Доминация и контрол 

Хипохондрията е коварно състояние, трилърен филм, в който човешката 

личност е въвлечена. Човек е физически здрав и напълно пълноценен като личност в 

живота, но ущетен  на емоционално и психическо ниво. Ума подлага психиката и 

тялото на силен стрес и  изпитания, като повтаря отново и отново един и същи епизод 

с фатален изход. Това е изпитание както за самия човек така и за хората около него.   

Прогресията на разстройството обикновено е хронична, рядко изчезва напълно. 

Симптомите често варират и са заблуждаващи. Хронифицирането на болестта има 

нестабилна променливост. Има етапи на затишие и етапи на пристъпи от умерени до 

панически, затова понякога се бърка с Паническо разстройство.  Влошаването на 

пристъпите може да се обострят и държат високи нива на тревожност и 

продължителност с индивидуален характер в зависимост от индивидуалната 

устойчивостта на болния. Би могла да трае от няколко дни до няколко месеца в 

зависимост и от степента на развитие. Това състояние води до изчерпване на 

енергийния  ресурс на тялото на психическо и физическо ниво. Човек става 

летаргичен, физически слаб , пълна загуба на мотивация. Единственото му занимание 

се превръща да пресъздава отново и отново момента, който го тревожи. Това е 

болезнено усещане, което се изразява по различен начин при всеки индивид. Това е 

състояние , което не спада в категорията на психиатричната клиника ,но не се 
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класифицира и в категорията на клиничното здраве. За да се справят с мъчението, 

което изживяват, обикновено хипохондриците започват да се образоват сами, в 

резултат, на което свободно си поставят т. нар изопачени диагнози. Затова лекарят 

няма достатъчно опит, лабораторията може да е сбъркала  анализа или не разчела 

правилно изследването. Това са само част от нещата ,който един хипохондрик може 

да си помисли, само и само да потвърди  наличието на сериозно заболяване , въпреки 

реалното отсъствие на такова. 

Според някой експерти  хипохондрията като проява е промяна на когнитивно и 

перцептивно ниво, заради което се разработиха няколко хипотези.  

1. Барски , Клерман обясняват, че хипохондричните личности имат изострено 

внимание , характерно да се засилва към телесните сигнали. Това води до 

свръхчувствителност към неприятни сигнали в организма, избирателно 

насочване на вниманието към леки симптоми, склонни да се оценяват 

нормалните сигнали в организма като ненормални. 

2. Келер обяснява, че от една страна някой ранни преживявания предразполагат 

хората да обръщат твърде много внимание  на соматичните симптоми. От друга 

страна, определени фактори действат като утайки. Извода е, че ранното 

изучаване на това поведение може да увеличи риска от развитието на 

хипохондрия. 

3. Уоруик и Салковски разработиха модел, който обяснява как преживяванията, 

свързани с болестта, водят до развитието на дисфункционални здравни 

убеждения. Тези вярвания остават латентни, докато евентуално събитие не 

предизвика автоматични негативни мисли. Това води до избирателно внимание 

към симптомите и  повишена тревожност. 

От психологическа и социална гледна точка експертите смятат, че         

хипохондрията е определен вид комуникация. Те твърдят, че хипохондриците имат 

комуникативни дефекти, изразени чрез техните симптоми. 
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Това е сериозно състояние, което не бива да бъде подценявано. Хипохондриците, 

това са хора обречени на системно страдание. Липсата на сериозно разбиране и 

подигравка от страна на членовете на семейството, допълнително обострят чувството 

на самота, очуждение и само изолация от страна на страдащия.  

Важно правило е да не се спори с хипохондрик или опити да се убеди , че е здрав. 

Човек с хипохондрично разстройство ясно осъзнава своето състояние, а опитите да се 

докаже провала на неговите страхове може само да доведе до конфликт.  

       БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Витков И. „ От душата към тялото“ (2005), 

2. ДСН IV - Диагностичният и статистически наръчник на психичните разстройства  

3. МКБ-10 – Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, 

свързани със здравето 

4. Психиатричен енциклопедичен справочник,  (2004) 

5. Caballo, VE ,Salazar, IC& Carrobles, JAI (2014) 

6. https://bg.awordmedmerchant.com/hipocondr 

7. https://bg.wikipedia.org/ 

 

 

  

https://bg.awordmedmerchant.com/hipocondr


 
 
 
 
 

429 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОВЕДЕН ПСИХОЛОГИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ 
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преподаватели: доц.д-р Миглена Кръстева-Иванова, доц.д-р Йоанна Недялкова 

ВСУ “Черноризец Храбър“ 

на тема: 

“ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ НА ЛИЦА, ПОСТАВЕНИ В СИТУАЦИЯ НА 
ИЗНЕНАДА” 
Изготвили : 

Антонина Петрова, Веселина Минчева, Георги Дюлгеров, Елеонора Любчева, 
Елизавета Рябикова, Женя Николова, Иван Минев, Ивелина Иванова, Криста 

Андреева, Никол Младенова, Ралица Евтимова, Седа Мустафова, Таня Атанасова 
ВСУ “Черноризец Храбър“ 

 
PRESENTATION OF A CONDUCTED PSYCHOLOGICAL EXPERIMENT  

by 3rd year full-time students majoring in Psychology 
course "Differential Psychology". 

Lecturer: Assoc. Prof. Miglena Krasteva-Ivanova, PhD, VFU "Chernorizets Hrabar" 
     Assoc. Prof. Joanna Nedyalkova, PhD. VFU "Chernorizets Hrabar" 

Prepared by: 
Antonina Petrova, Veselina Mincheva, Georgi Dyulgerov, Eleonora Lyubcheva, 

Elizaveta Ryabikova, Zhenya Nikolova, Ivan Minev,, Ivelina Ivanova, 
Krista Andreeva, Nikol Mladenova, Ralitsa Evtimova, Seda Mustafova, 

Tanya Atanasova 
 

Резюме: Проведеният психологичен експеримент от студенти-бакалаври в специалност 
„Психология“ е замислен и осъществен като многоцелеви проект за придобиване на: знания за 
индивидуалните и групови различия, на умения за анализ и прогнозиране на човешкото поведение, 
за коректно изследователско поведение.  

 

Аbstract: The psychological experiment conducted by undergraduate students in Psychology is designed 
and implemented as a multi-purpose project to acquire: knowledge of individual and group differences, 
skills for analysis and prediction of human behavior for correct research behavior. 

 

Ключови думи: ескперимент, индивидуални и групови различия, анализ на поведение. 
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В рамките на обучението по дисциплината „Диференциална психология“ на 

студенти от специалност „Психология“, бе проведен психологичен експеримент, в реална, 

неконтролирана среда, през месец май, 2022 година. 

Целта на проведеното практическо занятие е свързано пряко с практическо 

приложение на усвоените знания по дисциплината Диференциална психология.  

Психологическите дисциплини обичайно се фокусират върху изучаването на общи 

модели в човешкото поведение. Фокусът на диференциалната психология е изучаването на 

тези конструкти, които ни отличават един  от друг- т.е. психологическите различия както 

между отделни индивиди, така и между групи хора, обединени на някаква основа, както и 

причините и последствията от тези различия. Според определението на основателя на 

диференциалната психология, У. Щерн, това е науката за значителните  разлики в 

психичните свойства и функции. /1/  

Една от основните теми на занятието бе студентите да разкрият естеството на 

индивидуалните различия, да разгледат причините за тяхното възникване и развитие, както 

и да  и обсъдят основните проблеми и противоречия, свързани с изследването им. 

Друга цел на проведената практика бе, след събиране на данните и тяхната 

обработка, да  могат да анализират и сравнят психологическите теории в динамиката на 

развитието на психологическата наука.  

За изграждането на умения в тази специфична област на познанието се изисква те да 

придобият умения да прогнозират поведението на личността от гледна точка на 

диференциално- психологическия подход; да  идентифицират   индивидуалните, групови и 

типологични различия; да умеят да анализират  динамиката на промените в развитието на 

когнитивната и личностна сфера на човек. 

С провеждането на това практическо занятие също така се целеше студентите  да 

имат отношение и да формират нагласа към коректното прилагане на научните знания  при 

извършване на дейности, свързани с анализ, обобщение и интерпретация на резултати от 

изследвания, като взема предвид специфичните характеристики на диференциалната 

психология. 
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Заложено бе, без предварителна подготовка на темата, да се проведе успоредно  

анализиране на процесите на груповата динамика като съвкупност от процеси, протичащи 

в групата от участници в експеримента.. При заключителния етап от анализ на резултатите, 

на студентите бе предложено да оценят по различни критерии, собственото си, както и на 

всеки един, участие в груповите динамични процеси на изграждане, координиране, 

развитие и поддържане на вътрешногрупови и междугрупови взаимоотношения. 

Въвеждането на разбирането за групов процес и неговите характеристики дава база от 

знания на студентите. Така те получават възможността да надграждат теоретичните занния 

със собствани наблюдения. Терминът „групова динамика” е използван за първи път през 

1939 г. от немски учен, представител на гещалтпсихологията К. Левин в САЩ, където е 

принуден да емигрира от нацистка Германия. К. Левин пръв формулира извода, че в групи 

от хора всеки член признава зависимостта си от другите членове на групата. Според 

определението на К. Левин: груповата динамика е дисциплина, която изучава 

положителните и отрицателните сили, които действат в дадена група. /2/  

В последващото обучение, където се въвеждат знанията в областта на социалната 

психология, студентите ще  участват опит  за решаване на организационни проблеми. Голям 

интерес представляват въпросите за груповите динамични процеси на изграждане, 

координиране, развитие и поддържане на вътрешногрупови и междугрупови 

взаимоотношения.  

Според нас това има съществено значение в организирането на обучителния процес, 

както и при провеждането на практически занятия на студентите от ВСУ, за формиране на 

умения и навици за корпоративна култура.  

Принципите, заложени за провеждане на психологическия експеримент: 

1. Принципът на обективност който  е един от основните в психологията като 

наука. Същността му се изразява в приетия факт че социалнопсихологическите 

явления, качества, отношения и т.н. суъществуват сами по себе си, извън нас и 

независимо от нас. За психолога изследовател обектът и предмета на неговото 

проучване са обективни. Това означава, че психологичните феномени са такива, 
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каквито са и съществуването им изключва намесата на изучаващия ги, като при 

научното анализиране и реализиране на експеримента не участват никакви 

предразсъдъци и предубеждения. /3/  

2. При изследването на стреса от студентите се откриват взаимовръзката между 

последиците и психичното благополучие. В изследването си студентите са се 

постарали да изяснят механизмите на избор на реагиране в дадена възприета и 

субективно позната социална ситуация, ролята на междуличностното общуване 

и междуличностните отношения 

 

 

„Теорията, драги мой, е сива, 

зелено е дървото на живота!“ 

Йохан Волфганг Гьоте     „Фауст“ 

Представяне на проведен психологичен експеримент 

“Изследване на реакциите на лица поставени в ситуация с елемент на изненада” 

План на психологическото иследване:  

1) Предмет, обект и цел на психологическото изследване 

2) Стъпки и задачи в изследването 

3) Методи на психологическото изследване 

4) Хипотези 

5) Организация и начин на провеждане на изследването 

6) Обработка и анализ на резултатите 

7) Изводи и обобщение 

8) Приложение  
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1. Предмет, обект и цел на психологическото изследване 

 Обектът на изследването са случайно подбрани лица спадащи към двата пола, от различни 

възрастови групи. Изследваните възрастови групи са следните :  

 Група “А” –> от 18г. до 29г.  

 Група “Б” –> от 30г. до 59г.  

 Група “В” –> 60г.+ 

 Предметът на изследването са когнитивните, експресивните и поведенческите реакции на 

лицата, поставени в ситуация с елемент на изненада. 

 Целта на проучването е да се установят диференциалните особености на произволна 

извадка от населението  (35 изследвани лица). 

 

2. Стъпки и задачи на изследването 

 Подбор на методи, чрез които да се потвърди или отхвърли хипотезата. 

 Осигуряване на спокойна и благоприятна среда за провеждане на изследването. 

 Разясняване на методите на изследване в присъствие на лицето. 

 Прилагане на методите по адекватен и възможно най-ефективен  за постигане на целта 

начин. 

 Събиране, обработка и анализ на данните. 

 Отхвърляне или потвърждаване на хипотезата. 

  

3. Методи на психологическото изследване 

В настоящото проучване са изсползвани следните изследователски методи :  

 Наблюдение   

 Анкета и въпросник 

4. Хипотези  

 Хипотеза 1 : Представителите от мъжки пол ще са по-предразположени към контакт 

с непознатото лице в разглежданата стресова ситуация в сравнение с представителите 

от женски пол.  

 Хипотеза 2 : При лицата, взели активно участие има разминаване между първичната 

им реакция и описаното по-късно от тях отношение към субекта. 



 
 
 
 
 

434 
 

 Хипотеза 3 : Лицата от гупа “В” (60г.+) ще са по-резервирани от лицата от групи “А” 

(18г.-29г.) и “Б” (30г.-59г.) при контакт с непознатото лице в разглежданата стресова 

ситуация.  

 

5. Организация и начин на провеждане на изследването 

 Изследването беше проведено в централна, оживена част на град Варна. Лицето, което 

влезе в ролята на “стресор” се приближаваше към случайно избрани и движещи се сами 

минувачи с усмивка и думите “Здравейте, може ли един поздрав?”. Едновременно с това 

протягаше дясната си ръка, свита в юмрук в очакване на ответен жест. При отговор - 

протягане на ръка, свита в юмрук и допир със “стресора”, същият разтваря дланта си, 

където се крие шоколадово яйце, което подарява с думите “Това е за вас!” 

 Изследователите се разпределиха, както следва:  

 Едно лице, което влезе в ролята на “стресор” и използвайки елемента на изненада, 

осъществяваше първоначалния контакт с изследваните лица.  

 Група “наблюдатели”: участниците от тази група се разделиха и позиционираха на 

различни стратегически подбрани места, от които свободно да наблюдават 

първичните реакции на изследваните лица. 

 Група “анкетиращи”: участниците от тази група се разделиха на три подгрупи по 

двама. Задачата им беше да разяснят на изследваните лица естеството и смисъла 

на експеримента, както и да извлекат информация относно нагласата, отношението 

и   бъдещите им намерения посредством анкета и въпросник. 

 Използвани ресурси в настоящия експеримент :  

 30бр. бланки, съдържащи анкета и въпросник (приложение №3) 

 30бр. шоколаови яйце 

 Помощни средства за записване на събраната информация  (листи, 

химикали, лаптоп и мобилни устройства) 

 След провеждане на експеримента, резултатите бяха обобщени и сортирани в 

таблица (приложение №1) 

6. Обработка и анализ на резултати 

 След обработка на данните и подробен анализ на резултатите, установихме следното :  
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 50% от изследваните лица не взеха участие в изследването. 

 Отказалите лица не приеха поздрава, подминавайки “стресора”. 

 Един от тях взе яйцето, но отказа интервю. 

 Проведеното изследване провокира интерес у странични наблюдатели – две лица от 

женски пол, представители на група “В” (60г.+). 

 Първата жена се приближи към “стресора” видимо ядосана и жестикулирайки. 

Започна да разпитва : “Защо така примамвате хората, а останалите ги 

преследват?”. В последвалия разговор “стресора” разясни естеството на 

изследването, но въпреки това оценката на дамата остана негативна. 

 Втората жена се приближи към групата с усмивка на лице, водена от 

любопитство и се поинтересува от случващото се. На нея също и беше 

разяснено естеството на изследването. Дамата обясни, че при никакви 

обстоятелства не би приела яйцето, като обясни, че е възможно да бъде 

инжектирано с нещо опасно и, че “безплатен обяд няма”, но приветства идеята 

за изследването.  

 Групата “наблюдаващи” установи множество различни реакции у изследваните 

лица (радост, щастие, притеснение, объркване, изумление, безразличие, колебание, 

недоверие). Въпреки това при провеждането на въпросника, 82% от същите лица 

споделиха, че възприемат “стресора” като доброжелател (приложение №1). 

 От лицата взели активно участие в изследването, 52% са от мъжки пол, а 48% от 

женски пол.  

 Разпределяйки по възраст участниците, активно включилите се от тях са както 

следва :  

 Група “А” (18г.-29г.) : 88% 

 Група “Б” (30г.-59г.) : 75% 

 Група “В” (60г.+) : 44% 
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7. Извод и обобщение 

 След провеждане на експеримента и анализ на резултатите се потвърдиха следните 

хипотези :  

 Хипотеза 1 : Представителите от мъжки пол ще са по-предразположени към контакт с 

непознатото лице в разглежданата стресова ситуация в сравнение с представителите 

от женски пол.  

 Хипотеза 2 : При лицата, взели активно участие има разминаване между първичната 

им реакция и описаното по-късно от тях отношение към субекта. 

 Хипотеза 3 : Лицата от гупа “В” (60г.+) ще са по-резервирани от лицата от групи “А” 

(18г.-29г.) и “Б” (30г.-59г.) при контакт с непознатото лице в разглежданата стресова 

ситуация. 

 В проучването са използвани са два метода : наблюдение и анкета с въпросник. 

 Информацията е извлечена от внимателно попълнени по време на изследването бланки, 

като първоначално e нанесена в таблица, в последствие превърната в проценти, а след това 

трансформирани в теза и подробен анализ.  

Последиците от стреса могат да се обобщят в две групи: В първата група попадат 

последици в индивидуален план, към втората група са последици за организацията и 

групата като социални субекти. За анализа на настоящето изследване от значение са 

последиците от стресовите фактори в индивидуален план, т.е. за отделната личност. 

Стресорите идващи от индивидуалните особености биват: индивидуално-психични 

особености към които спадат личностните черти ( напр. личностна тревожност, 

невротичност, локус на контрола и др.), демографски характеристики ( пол, образователно 

ниво, семейно положение и др.),  умения за справяне със стреса и т.н. От значение са 

индивидуалните жизнени условия, например социални проблеми, финансови затруднения 

и др. Възможни жизнени събития, описвани като носещи стрес. ( с.62-63) Събраните данни 

от проведеното изследване са обработени за всеки от използваните методи (анкета, 

социометрия). Към последиците спадат тревожност, депресия, възбудимост, понижена 

самооценка, нарушение в процеса на внимание, памет и поведението като цяло./4/  
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Всеки ден ние се разминаваме с десетки, понякога стотици хора – толкова много 

непознати лица. Вяко едно от тях крие зад фасадата на външния си вид свой уникален 

характер, свой собствен свят, свои личностни норми и т.н. На пръв поглед всички те 

са неразличими разбира се, именно защото ние просто се разминаваме с тях и 

единственото, което се разкрива пред нас и то за кратки секунди са лица, които най-

вероятно ще забравим минути по-късно. 

  В свят на маски и размити характери, диференциалната психология е този чифт 

очила, който няма диоптър, а директно надниква в душата. 
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ИСТОРИЯ НА КЛИНИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ – КЛАСИЧЕСКИ ДИСКУРС И 
СЪВРЕМЕННИ НАУЧНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО Й 

Кирил Зърлевски 
ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, Р. България, e-mail: zrlevskikiril@gmail.com 

Резюме: Целта на статията е да сглоби научните теории за развитието на клиничната 
психология и да представи съвременните тенденции в нейното усъвършенстване. Настоящата 
разработка съдържа както най-известните, така и “по-скритите” и отхвърлени от научната 
общност, класически възгледи за възникването и развитието на тази модерна наука. Направен е 
анализ на теоретичните концепции, описващи условията, в които се е зародила и първите идеи за 
научно обяснение на психичните разстройства чрез практика, основана на доказателства. 
Обръщаме голямо внимание и на първите опити за практическо приложение на клиничната 
психология. Представени са примери за подемът на диагностицирането, оценяването, 
интервенциите и изследванията през Първата и Втората световна война. Направен е качествен 
анализ на тяхното влияние върху развитието на набиращата популярност практическа наука. На 
драгите читатели ще представим и постиженията на клиничната психология в XXI век, заслугите 
й за “разместването на тектонските плочи” в полето на медицината и психологията и модерните 
й достижения в настоящия си научен разцвет. 

Ключови думи: клинична психология, история, развитие, тенденции, теории  

THE HYSTORY OF CLINICAL PSYCHOLOGY – CLASICAL DISCOURSE AND 
MODERN SCIENTIFIC TENDENCIES IN ITS DEVELOPMENT 

Kiril Zarlevski 
SWU “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, R. of Bulgaria, e-mail: zrlevskikiril@gmail.com 

Abstract: The aim of this article is to unify the scientific theories of the development of clinical psychology 
and to present the current trends in its improvement. This article contains both the most well-known and 
the "hidden" and rejected by the scientific community classical views on the emergence and development 
of this modern science. An analysis of the theoretical concepts describing the conditions under which the 
first ideas for a scientific explanation of mental disorders through evidence-based practice emerged. We 
pay close attention to the first attempts to put clinical psychology into practice. Examples of the rise of 
diagnosis, assessment, interventions, and research during World Wars I and II are presented. A qualitative 
analysis is made of their impact on the development of the increasingly popular practical science. We will 
also present to our dear readers the achievements of clinical psychology in the twenty-first century, its 
contributions to the "shifting of the tectonic plates" in the fields of medicine and psychology, and its current 
achievements in the present scientific heyday. 

Key words: Clinical Psychology, history, development, tendencies, theories 

1. Предисторически период – бележки относно “бъдещето” на една наука 

“…и  мислиш:  много  си  постигнал, 
на  миналото  гръб  обърнал. 
но  как  ще  знаеш  докъде  си  стигнал, 
ако  не  знаеш  откъде  си  тръгнал?” 
  
М. Алгафари – “Всички можем да летим” 
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Може би така цитираната строфа, с контекстуална насоченост към индивидуалното 
битуване и на пръв поглед далеч от целите на настоящото изложение, няма особено логична 
обусловеност. Но причината заради която искаме да започнем точно с тези стихове е само 
една: същия въпрос ще го отправим към науката и нейното съществуване, към движенията, 
теченията и научните парадигми. Идеята, заложена в това обръщение, е да подтикне всеки 
от нас към размисъл за това, от къде сме тръгнали, познаваме ли нашите корени, до къде 
сме стигнали? Именно, отговорът на тези въпроси е свидетелство за степента на осъзнатост 
на отделния индивид и неговите знания за произхода му. Но дали на този въпрос не трябва 
да “отговори” и науката? От къде започва, от къде идва, къде се създава? Психологията, 
сама за себе си като наука, нерядко е давала отговор на тези въпроси. А клиничната 
психология, като самостоятелна научна област, ще се осмели ли да подходи по такъв начин 
за да разгадае историята на собствените си корени? Ние смятаме, че това е много трудна, 
но не и невъзможна задача. Именно, в следващите параграфи ще се опитаме да хвърлим 
поне малко светлина върху тъмното ни минало и непредвидимото ни бъдеще. Ще 
просветлим нашата история и ще “предвидим” нашето бъдеще, историята и бъдещто на 
клиничната психология. 
 
В научната литература са изказани най-различни мнения относно същността на клиничната 
психология. Например, М. Перре и У. Бауманн (2002) смятат, че клиничната психология 
е отделна психологическа дисциплина, предмет на която са психичните разстройства 
(нарушения) и психичните аспекти на соматичните разстройства/заболявания. Тук се 
отнасят следните раздели: етиология (анализ на състоянието на възникване на 
нарушенията), класификация, диагностика, епидемиология, интервенция (превенция, 
психотерапия, рехабилитация, здравни грижи, оценка). (Perre, M., Baumann, U. 2002). 
Според други автори, клиничната психология е област от психологията, която изучава 
въпроси от теорията и практиката на медицината, които ги свързва с  психологическите 
теории, и въпросите свързани с болните хора, имащи отношение към задачите за 
диагностициране, лечение и профилактика на болестите (Kulganov, V. A. et al., 2012). Други 
автори заявяват, че клиничната психология има за цел да създава знание, основано на 
научно валидни доказателства и да прилага това знание за оптималното подобрение на 
психичното и поведенческото здраве (Baker et al. 2009, цит. по. Masladzhieva, R. I., Kostova, 
Z. G., 2016), а други се придържат към рамката зададена в Отдел 12 на АПА, която e 
формулирана въз основата на следното по-задълбочено определение: “Областта клинична 
психология интегрира науката, теорията и практиката, за да разбира, прогнозира и 
облекчава дезадаптация, нарушения и дискомфорт, както и да подпомага човешката 
адаптация, приспособяване и лично развитие. Клиничната психология се съсредоточава 
върху интелектуалните, емоционалните, биологичните, психологическите, социалните и 
поведенческите аспекти на човешкото функциониране през жизнения цикъл в различни 
култури и на всички социоикономически равнища” (Tral, T., Prinstayn, M., 2016, p. 30).  
Тези и други дефиниции за клиничната психология са доказателство, че тази научна област 
е многопластова и всеки автор влага свой собствен смисъл в това понятие. 
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Формирането на клиничната психология като един от основните приложни клонове на 
психологическата наука е неразривно свързано с развитието на самата психология, както и 
на медицината, физиологията, биологията и антропологията; нейната история датира от 
древни времена, когато психологическото познание е възникнало от дълбините на 
философията и естествените науки (Karvasarskiy, B. D., 2007). Възникването на първите 
научни представи за психиката, подчертаването на науката за душата, формирането на 
емпиричното познание за психичните процеси и техните нарушения се свързват с 
развитието на античната философия и постиженията на древните лекари в анатомията и 
медицината. Така, Алкемон Кротонский (VI в. пр.н.е.) за първи път в историята на 
познанието е заявил позицията за локализация на мислите в главния мозък. След него, 
мозъкът като орган на психиката, е разглеждан и от Хипократ. Сред голямото наследство 
което оставя той е и учението за темперамента с класификацията на човешките типове на 
соматична основа (хуморална концепция) (пак там.). Хипократ, подобно на Алкмеон, приел 
мозъка за орган на психиката и смятал, че той е голяма жлеза (Mavrodiev, S., 2015). 
Александрийските лекари Херофил и Еразистрат, които извършват аутопсии на човешки 
тела, разграничават нервите и откриват разликите между техните сензорни и двигателни 
влакна (Karvasarskiy, B. D., 2007). Това им е дало възможност да опишат подробно 
устройството на мозъка и други органи (Mavrodiev, S., 2015). Използвайки опита на 
александрийските лекари и на по-късната медицина, Гален синтензирал постиженията на 
античната философия, биология и медицина в подробно разработена система. Създава 
материалистка концепция за ума – менталните характеристики са причинени от телесни 
условия (пак там.). В неговото учение за първи път се появяват първични идеи за психичния 
фактор като възможен източник на движение. Писанията на Гален са били справочник на 
лекарите до XVII век. Следващия дълъг и нерядко определян като “тъмен” период в науката 
и естествознанието, е Средновековието. Стихийния мистицизъм и религиозния догматизъм 
са своеволно наложили се концепции, които са в разрез с “духът на античните философи” 
(Karvasarskiy, B. D., 2007). Затова в Средновековието не се знаело за постиженията на 
древногръцката и александрийската наука (Mavrodiev, S., 2015). 

Психологията през Средновековието придобива етико-теологичен характер, основан на 
философията на Тома Аквински. В същото време на Изток започват да се натрупват знания 
за анатомо-физиологичните характеристики на човешкото тяло като основа на психичния 
живот (Karvasarskiy, B. D., 2007). Ибн-Сина или по-известен като Авицена, е създател на 
най-значителното след Гален учение за психофизическите функции. У него има сякаш две 
психологии – естественонаучна и метафизическа. Разграничавайки едната от другата той 
говорел за две несъвпадащи гледища за душата: медицинско и философско. В медицинската 
психология Ибн-Сина насочил вниманието си не към наследството на древните, а към 
практиката и опита, реалните постижения на източната медицина, която била в разцвет, за 
разлика от тънещата в мрак и невежество средновековна Европа. Основавайки се на своя 
богат медицински опит, Ибън Сина разработва идеята за взаимната връзка между 
психичното и физиологичното: психиката не само зависи от телесните състояния, но и може 
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на свой ред да им влияе (при афекти, психични травми, въображението) (Mavrodiev, S., 
2015). Няколкократно цитираният доц. д-р Стоил Мавродиев, подчертава също, че 
медицината от онова време все още не била станала обособен отрасъл на знанията и 
дейността. Медицинските представи се преплитали тясно с химическите, ботаническите, 
астрономическите и пр. Учението на Авицена не възпроизвеждало идеите на античната 
медицина и психология, а ги преобразувало в духа на новите постижения в изучаването на 
организма и неговите психофизиологични функции. (пак там.). 

От XIV до XVII в. е най-бурно развиващият се период, след “тъмното” Средновековие, в 
който известни личности като Леонардо да Винчи, Данте, Бокачо, Микеланджело, 
Гутенберг, Коперник, Бруно, Везалий, Телезио, Вивез и много други, сред които и 
немските схоластици Хоклениус и Хасман (за първи път въвели термина “психология”) 
допринасят за развитието на науката (физика, химия, астрономия, медицина и др.), 
културата и изкуството. Този подем в научните открития (най-вече в областта на 
медицината) е допринесъл за по-подробното изучаване и разбиране на анатомо-
физиологичните и психоморфологичните особености на човека. 

XVII в. обаче, става свидетел на разгръщането на научната революция (Mavrodiev, S., 2015).  
Що се отнася до значението на тази научна революця за “бъдещата” клинична психология, 
бихме посочили няколко важни събития: разработването на концепцията за рефлексите от 
френския философ и математик Декарт, който се е занимавал с физиологични изследвания 
и въпреки че по онова време не е съществувал термина “рефлекс”, той стига до откриването 
на принципа въз основа на който протича рефлекса. Спиноза, развивайки монистичната 
доктрина за субстанцията, преодолява дуализма на Декарт и въз основа на неговите идеи 
подхожда по оригинален начин към проблема за познанието и афектите. Самият Спиноза 
създава движението на познанието от абстрактното към конкретното. Той говори за три 
основни афекта – желание, удоволствие и неудоволствие. Афектите се различават в 
зависимост от обектите, от които човек е изложен на въздействие. От тези първични афекти 
се образуват многообразни страсти. Психологията на Спиноза е нова стъпка след 
декартовата, важна в развитието на съзнанието като обект на психологическо изследване 
(Karvasarskiy, B. D., 2007). Ние бихме добавили, че този важен период в предисторическото 
развитие на психологията и в частност на клиничната психология, е базисната основа върху 
която се оформя новото разбиране, че психологията трябва да се основава на емпирични 
доказателства – поставят се теоретичните основи на психологията. Това от своя страна ще 
повлияе за възникването на емпиричната интроспективна и асоциациативна психология. 

Края на XVIII и началото на XIX век бе белязани от развитието на психологическите идеи 
за разлагането на психичните процеси до някакви първоначални умствени способности, за 
които лекарите започнали да търсят мозъчни субстрати. През 1779 г. немския анатом 
Майер издига предположението, че интеграцията на всички психични функции се 
осъществява от мазолестото тяло (corpus callosum) и малкия мозък, а отделните психически 
“способности” са локализирани в кората на главния мозък, в бялото вещество и базалните 
области на мозъка (Karvasarskiy, B. D., 2007). Първите опити да се съвместят биологични и 
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психични явления са направени от немския лекар Франц Йозеф Гал. В началото на XVIII 
век той въвежда радикално различна гледна точка постулирайки, че мозъкът се състои от 
35 различни части, всяка от които, подобно на отделни органи, е свързана с определена 
психична проява. Всяка психична способност като остроумие, четене, всяка проява на 
човешко поведение, включително и най-абстрактните (напр., великодушие, щедрост), 
възникват в отделни специфични части на мозъка. Гал предлага изучаването на черепа като 
начин за изучаване на характеровите особености на личността като този анатомичен подход 
в психологията той нарича френология и с тези си схващания Гал се превръща в първия 
изследовател, който смята, че конкретните психични функции са локализирани в конкретни 
зони или “органи” на мозъка (Asenova I., 2009). Също така, благодарение на работата на М. 
Хол и Мюлер, са се доразвили изследванията в областта на рефлексите (Karvasarskiy, B. D., 
2007). 

В средата на XIX век започнали да се прилагат два експериментални подхода за изучаването 
на мозъка. Клиничния подход бил предложен от Брока през 1861 г. Той предполага 
посмъртно изследване на мозъка с цел откриване на болните участъци, отговарящи на 
различни поведенчески функции. Метода на електрическата стимулация пък е изследване 
на кората на главния мозък, като се въздейства на различни участъци със слаби 
електрически импулси, с цел да се наблюдават моторни реакции. През XIX в. също така се 
въвеждат експерименталния метод, наблюдението, регистрирането и обобщаването на 
емпирични факти (Mavrodiev, S., 2015), без които според нас изпълнението на задачите на 
днешната клинична психология би били напълно невъзможни.  

В средата на XIX в. широко разпространение в биологията и медицината получава 
концепцията за т.нар. целуларна патология на немския основоположник на съвременната 
патологична анатомия – Вирхов - донякъде едностранчив възглед за ролята на отделните 
клетки в жизнената дейност на организма. Виргов утвърдил, че всеки патологичен процес е 
сбор от нарушения, протичащи от всяка клетка. Въпреки добре известната механистичност, 
тези идеи са дали тласък за различни изследвания на клетъчната структура на мозъка и 
мозъчната кора. (Karvasarskiy, B. D., 2007). 

И така стигаме до известната 1879 г., когато науката психология придобива един по-
различен статут сред вече утвърдените до този момент фундаментални науки и става част 
от научните области в които познанието за човека придобива друг смисъл. През тази година, 
Вилхем Вунд основава първата експериментална психологическа лаборатория в 
Лайпцигския университет, с което се поставя академичното начало на науката психология. 
С това начало, границите, в които се заформя “новата” наука - клинична психология, 
започват да стават все по-ясни.  

Към края на XIX в., през 1894 год. немския психиатър Вернике описва 10 случая на 
пациенти с нарушено разбиране на адресирана реч, имащи лезия в задните участъци на 
горната темпорална извивка, също и в лявото полукълбо – днес наричана зоната на Вернике 
(Karvasarskiy, B. D., 2007). 
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2. История, базирана на доказателства 

Кратка терминологична диференциация 

Дотук очертахме пътят, по който са се създавали и развивали схващанията за душевното, 
психичното, човешкото. До голяма стапен това е един общ път на развитие на науката, в 
т.ч. на общата психология и клиничната психология. Стигнахме до въвеждането за първи 
път на понятието “психология” и неговото историческо значение за усъвършенстването на 
всички или част от фундаменталните науки. Обсъдихме и оформянето на академичната 
наука психология. Задачите пред които сме изправени сега обаче, са да представим 
различните концепции за възникването и използването на понятието “клинична, клинично, 
клинични”, за да можем да вдъхнем смисъл и повече яснота в разглеждането на сложната 
история на науката “Клинична психология”.  

Някои автори смятат, че необходимостта от разграничаването на клиничната психология от 
медицината и психиатрията е задължително. Ние сме привържаници на тази парадигма и 
затова ни се струва уместно да представим няколко гледни точки по този въпрос. Например, 
сочи се, че за решаването на своите проблеми в хода на историческото си развитие 
медицината е използвала методите на фундаменталните науки: физика, химия, биология, 
социология. Така, в продължение на десетилетия са възникнали и са се оформили 
множество раздели на медицината: медицинска химия, медицинска физика, медицинска 
биохимия, медицинска рентгенология, медицинска социология и т.н., чието значение за 
решаването на медицинските проблеми е огромно (Mechkov, K., 1995). Психологията също 
е фундаментална наука. Макар и по-късно в сравнение с другите науки, психологията също 
прониква в медицината със своята теория и своите методи. Последователното прилагане на 
психологичната теория и психологичните методи в ежедневната научна и практическа 
медицинска дейност доведе до възникването и формирането на медицинската психология 
(пак там.).  

Същността на всяка наука се определя на първо място от проблемите, които тя решава. 
Същността на медицината се определя от медицинските проблеми, а що се отнася до 
методите, макар те да са методи на фундаменталните науки, след тяхната преработка за 
целите на медицината, те се превръщат в медицински методи. В медицината твърде често 
се употребява терминът “клиника” (ст. гр. κλίνη - легло) и производните съчетания 
“клиничен метод”,  “клинично изследване”, “клиничен подход”, “клинични проблеми”, 
“клинични резултати”. В енциклопедични ръководства понятието “клиника” се определя 
като медицинско учреждение, където лечението на лежащо болните се съчетава с научна и 
педагогична дейност. Но в широката медицинска практика и теория терминът “клиника” 
е полисемантичен, многозначен, като значенията, които му се придават, са:  
1. място, болнично помещение;  
2. организация, институция, напр. хирургична клиника, вътрешна клиника, очна клиника, 
психиатрична клиника;  
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3. изява на болестта — клинична картина, установена неекспериментално, 
неинструментално, “при леглото на болния”, с методите на беседата и първичния лекарски 
преглед; в по-широк смисъл под “клиника” се разбира и всякакъв вид изява на болестта.  
А прилагателното “клинично” се използва за характеризиране на:  
1. болестната картина, разкрита “при леглото на болния”, в клиниката и означена поради 
това като “клинична картина”,  
2. изследването на болния в клиниката - клинично изследване и в съответствие с това 
методът на клиниката се означава обобщено като “клиничен метод”;  
3. мисленето на лекаря, основано на данните, установени при клиничното изследване - 
“клинично мислене”;  
4. обслужването на лежащо болните - “клинично обслужване”;  
5. дейността и опитът на лекаря — “клинична дейност”, “клиничен опит”;  
6. проблемите и задачите, възникнали в “клинични условия” - “клинични проблеми”, 
“клинични задачи” и изобщо обстановката в болницата — “клинична обстановка”, 
“клинични условия”. (Mechkov, K., 1995, pp. 19-20). 
 
В научната литература може да се изказват най-различни мнения и да се заемат най-
различни позиции, понякога противоречащи си една на друга. Съществува мнението, че 
клиничната психология е раздел на медицинската психология, който си поставя 
сравнително по-ограничени задачи: да приложи психологичните методи за изследване и 
въздействие с цел да подпомогне диагностиката, лечението и профилактиката на 
психичните и психосоматичните заболявания (Boncheva, I., 2013). Понастоящем се 
дообяснява, че клиничната психология съдейства за разработването на редица 
психологични аспекти на проблема за отношението между човека и неговата жизнена среда 
и заедено с патопсихологията на висшата нервна дейност решава редица въпроси от 
теорията на психосоматичната медицина и психопатологията. Тези две определения са 
несъмнено валидни, но според нас клиничната психология не си поставя по-ограничени 
задачи в сравнение с медицинската психология защото въпросите, пред които е изправена 
съвременната клинична психология, са многоспектърни и специфични за отделните й 
подразделения. Също така клиничната психология не само подпомага диагностиката, 
лечението и профилактиката на психичните и психосоматичните заболявания, а смисъла на 
дейностното й съдържание сам по себе си е основателен носител на тези “клинични” методи 
и процедури. Тя ги използва в практиката и с това си осигурява съдържателната част на 
своето съществуване. И не на последно място, клиничната психология не е ориентирана 
само и единствено към психопатологията и анормалността, а обръща внимание и на 
психологията на здравето – превенция, здравно поведение и рехабилитация на психичното 
здраве. Въпреки че салутогенезата (възникването на здравето) е противоположен модел на 
патогенезата (възникването на болестите), клиничната психология решава въпросите за 
поддържането на психохигиена и психопрофилактика на психичното здраве, а не само на 
болестите и тяхната етиопатогенеза.  
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В „Основи на патопсихологията: учебно пособие за висшите заведения“ Носачев и Романов 
(цит. по Ivanova, M., 2021, pp. 1-8) определят психопатологията като „раздел от 
клиничната психология, който изучава патологичните и незасегнатите аспекти на 
психичната дейност при психични разстройства с помощта на психологически методи 
(естествени, описателни и експериментални) за диагностика, диференциална диагностика, 
изучаване на динамиката на нарушените психични функции в процеса на лечение и 
рехабилитация, който има голямата цел за възстановяване на психичното здраве и 
подобряване на „качеството на живот“ на пациентите”. Ние подкрепяме тезата, че в 
рамките на клиничната психология като научно познание и професионална практика се 
обособяват три основни области: соматопсихология, невропсихология и психопатология, 
всяка от които е със статут на самостоятелна психологична наука (Asenova, I., 2018). 
Специално психопатологията (от гръцки – наука за болестите на психиката) възниква в 
резултат на взаимодействието на психиатрията и психологията, и ако психиатрията е 
медицинска наука, която изучава лечението на психичните разстройства, а психологията – 
науката, изучаваща човешката психика, то психопатологията е психологична наука, която 
с помоща на психологични методи изучава психиката на хората с психични разстройства 
(пак там.). За психопатологията като отделна дисциплина е изказано и мнението, че е 
медицинска дисциплина, раздел от психиатрията, основаващ се върху клиничния метод и 
фокусиращ се върху диференцирането на признаците на болестта, с нейната феноменология 
и борави с клинични понятия като използва клинико-описателен метод (Ivanova, M., 2021, 
рp. 1-8).  

От своя страна, патопсихологията, като отделно научно поле между медицината и 
психологията, има различни измерения в научната литература. Например, Блюма В. 
Зейгарник в своя труд „Основи на патопсихологията“ 1973 г. (цит. по Ivanova, M., 2021, рp. 
1-8) пише: “Патопсихологията като психологическа дисциплина изхожда от законите на 
развитието и структурата на психиката в нормата. Тя изучава моделите на разпадане на 
умствената дейност и личностните черти в сравнение с моделите на формиране и протичане 
на психичните процеси в нормата, изучава моделите на изкривяване на отразителната 
дейност на мозъка“. В същото време авторът многократно подчертава, че 
патопсихологията и психопатологията са коренно различни. Д-р Миглена Кръстева-
Иванова, д.пс.н., в своята статия “Патопсихологията като част от психологичното познание 
– предмет и задачи” представя и позицията на К. К. Платонов, който смята, че 
патопсихологията е клон на клиничната (медицинска) психология, предмет на който е 
психопатологията, а задачата е психодиагностика с цел изясняване на медицинската 
диагноза и обосноваване на лечението, по-специално психотерапия и трудова терапия 
(Ivanova, M., 2021, рp. 1-8). Според А.Б. Холмогорова (пак там.), патопсихологията е 
„теоретичен раздел на клиничната психология, обект на изследване на който са психични 
разстройства от леки разстройства под формата на дезадаптация или предболест до тежки 
психични разстройства“.  
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А всъщност даваме ли си сметка, че смесването на терминологичните определения и 
погрешното им отправяне към практическите аспекти на тяхната същност, са основна 
опорна точка за невъзможността да се развива една наука в правилната за нея посока? 
Правилно ли би било съотнасянето на един или друг проблем на дадена наука към полето 
на друга наука? Невъзможно ли е да се направи ясна диференциация по отношение 
предмета и проблемите между две сродни науки? Има ли основание да се правят подобни 
стъпки? К. Мечков заявява, че основание за означаване на дисциплините като “клинични” 
са проблемите, които изучават — клиничните проблеми. Наред с тях безспорно 
съществуват и медицински проблеми, които не са клинични, т.е. съществуват “неклинични 
медицински проблеми”, макар понятието “неклиничен” да няма широка гражданственост. 
Неклиничните медицински проблеми са тясно свързани с клиничните. Тяхното решаване 
изисква добро познаване на клиничните проблеми. И обратно, клиничните проблеми на 
свой ред са тясно свързани с неклиничните. Обикновено като клинични се считат 
проблемите на описанието, обяснението и лекуването на болните, а като неклинични — 
хигиената и профилактиката, както и немалък брой проблеми на рехабилитацията, но не 
всички, тъй като в рехабилитацията понякога се включват и някои от аспектите на 
лечението (Mechkov, K., 1995, p. 21). 

Общоприето е съществуването на клинична медицинска психология, на която се 
приписват и психохигиенните и психопрофилактичните проблеми и задачи. Клиничната 
медицинска психология обикновено се означава съкратено като “клинична психология”. И 
това неправилно съкращение придоби широко разпространение (Mechkov, K., 1995, p. 21). 
Според нас, би следвало ясно да се отъждествяват тези две научни области, тъй като всяка 
от тях има очертано собствени предмет, задачи, цели и проблематики.  

Друг автор, а именно ст. н. с. I ст. д-р Ана Кокошкарова, д. м. н., пише, че психологичното 
изследване на личността възниква във връзка с конкретни практически нужди. Като начало 
се приема 1905 г., когато A. Binet създава своята стълбица за измерване на 
интелигентността по повод поставена от просветни органи на Франция задача за 
провеждане на училищен подбор на умствено изостаналите деца (Kokoshkarova, A. 1984). 
Според нас термина “умствено изостанали деца” е обидно определение и по-правилно е да 
се говори за “деца с леко/умерено забавяне в интелектуалното/когнитивното развитие”, 
както и термина “инвалиди хора”, който би следвало да се замени с термина “хора със сензо-
моторни нарушения”, с което диференцирането на хората с увреждания би било по-
коректно и етично).  

Различните позиции относно терминологията и епистемологията в клиничната практика, 
както и теоретичните обосновки относно тези проблеми, са създавали и винаги ще създават 
полемики и ще бъдат повод за научни дискусии. Тук се опитахме да Ви представим само 
част от “клиничната картина” на “клиничната психология”. И така стигнахме до въпроса за 
това, какви са предшестващите влияния, довели до създаването и обособяването на 
клиничната психология като самостоятелна наука? Нека да задълбаем малко повече в 
историческото развитие на клиничната психология. Още от сега искаме да уведомим 
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драгите читатели, че не целим да представим и изчерпим всички аспекти на този въпрос, 
защото смятаме, че за нашите цели е достатъчно да анализираме само част от 
многопластието на разглеждания научен проблем. В следващия раздел ще представим 
същността на клиничната психология като наука и най-значимите исторически моменти и 
събития, изиграли важна роля в нейното теоретико-практическо приложение. 

3. История на клиничната психология и обособяването й като самостоятелна 
наука 

Клиничната психология е сравнително млада психологична наука, която възниква на 
границата на медицината и психологията. Тя се ражда от идеята на лекарите да лекуват 
“болния, а не болестта”, т.е. да лекуват страдащия човек (Asenova, I., 2018). Нейното начало 
трябва да бъде отнесено към края на миналото столетие, когато в Германия Rieger (1885) и 
отделно от него по същото време Kraepelin и сътр. прилагат психологични проби за 
определяне нивото на интелектуалното развитие (Ivanov, Vl., 1989). Малко по-късно Gattel 
(1890) въвежда в САЩ прилагането на поредица от психологични тестове. Като първо 
ръководство по клинична психология се счита  излязлата в Германия през 1899 год. книга 
върху техниката на психологичните методи на изследване в психопатологията от Sommer. 
Значителен тласък за методическото развитие на клиничната психология дава 
разработването на редица тестове за изследване на личността, известни под името 
проективни методики (пак там.).  

Несъмнено, би било обидно за самата наука, да не се отбележат събитията, които 
провокират възникването на движения за реформи в здравеопазването и грижите за 
психично болните (Tral, T., Prinstayn, M., 2016). Райсман (Reisman, 1976, пак там.) смята, че 
е полезно корените на съвременната клинична психология да се търсят именно в тези 
движения за реформи през XIX в., които в крайна сметка водят до подобрени грижи за 
психично болните. Такива подобрения и хуманитарните ценности на онези, които ги 
насърчават, поставят слабите начала на професиите от областта на психичното здраве 
такива, каквито ги познаваме днес (Hothersallq 1984, пак там.). Една от основните фигури в 
това движение е френският лекар Филип Пинел, шокиран от безмислената бруталност, 
която е въобичайна в “психиатричните болници” през XIX в. Той усилено работи в областта 
на по-хуманното и добро отношение към психично болните. Това движение и този нов 
подход допринасят за развитието на разбиранията за хуманността, ценността и 
психологическото състояние на пациентите. С това се повлияват някои класически 
концепции и подходи в психиатрията и в крайна сметка допринасят за развитието на 
клиничната психология. По същото време в Америка работят Улиям Тък и Илай Тод, които 
също като европейските си колеги, почертават цивилизованите грижи, уважението и 
нравствеността (Tral, T., Prinstayn, M., 2016).  

Може да се каже, че тяхната работа повлиява остарелия модел на мислене, с който е 
свикнала да оцелява психиатричната практика – психиатричните диагнози да не се 
разглеждат като нелечими болести. Затварянето на психично болните в психиатричните 
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заведения е изместено от факта, че започва новата ера на лечението и търсенето на 
психологични фактори, които биха могли да предотвратят психично заболяване, а с това и 
намаляване на психиатричните случаи. Друга американка, която има съществено 
въздействие върху движението за психично здраве, е Доротея Дикс. Тя води кампании за 
по-добри институции за психично болните. Това го прави в продължение на 40 години, като 
патува от щат в щат за да води тези кампании. Благодарение на усилията на такива хора се 
полагат основите на областта клинична психология (Tral, T., Prinstayn, M., 2016).  

Факт е, че понятието клинична психология през своето историческо развитие е имало 
различен смисъл. Зараждането на научната клинична психология датира от края на 
XIX в., когато американеца Лайтнър Уитмър (Lightner Witmer) (1867-1956), ученик на 
Вилхем Вунд, пръв въвежда понятието клинична психология, основава първата 
психологическа кнлиника и първото специализирано клинико-психологическо 
списание “Тhe Psychological Clinic” (Perre, M., Baumann, U. 2002). Именно, основаването 
на първата експериментална психологическа лаборатория от Вилхем Вунд през 1879 год. е 
факт, който в науката се приема като поставянето на основите на научната клинична 
психология (пак там.), а преписването на бащинство на Лайтнър Уитмър като баща на 
съвременната клинична психология е напълно основателно, защото той променя смисъла 
на дотогавашните схващания за психологията, ориентирана към медицинската наука. След 
като получава научна степен в Лайпциг, Лайтнър се завръща в САЩ и работи във факултета 
по психология на Пенсилванския университет. В 1896 год. основава първата 
психологическа клиника при университета в Пенсилвания. В тази институция, която днес 
се нарича консултативно-педагогически център, са се преглеждали и лекували основно деца 
със слаби академични успехи (пак там.). Важно е да се подчертае, че типът психология, 
която Уитмър практикува в своята клиника, не е познатата ни днес клинична психология. 
Уитмър не практикува психотерапия – техника, която “ненавижда” и за която знае малко. 
Вместо това той се интересува от оценяване и коригиране на проблеми с ученето и 
поведението на ученици – приложна специализация, известна днес като училищна 
психология (Shults, D., Shults, S. 2016). 

В 1907 г. както вече споменахме, Уитмър пръв въвежда понятието клинична психология и 
основава първата психологическа кнлиника. Понятието “клинична” го взема от медицината, 
но не в смисъл на медицинска психология, нито на клиника като място, в което да се 
занимава с психологическа дейност, а имал предвид работа с отделни конкретни случаи. 
Въпреки че Уитмър дава името на новата наука, той практически не повлиява върху по-
нататъшното развитие на тази дисциплина (Perre, M., Baumann, U. 2002), и областта е 
станала много по-широка, отколкото някога си е представял (Shults, D., Shults, S. 2016). В 
1917 г. няколко специалисти по клинична психология основават Американска асоциация на 
клиничните психолози, която в 1919 г. преминава в Американската психологическа 
асоциация като клинична секция. В резултат на това клиничната психология е започнала да 
дефинира професионалния си статус, въпреки че до този момент не е имало определение за 
самото понятие клинична психология (Perre, M., Baumann, U. 2002).  
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Много често обаче, наравно с бащата на модерната клинична психология, като основател, 
втор баща, се смята и друг ученик на Вилхем Вунд, а именно Емил Крепелин. Този учен 
прави значителни опити да въведе експерименталния метод, използван в психологията, като 
решение на проблемите на психиатрията и с това дава мощен тласък за развитието на 
клиничната психология. Крепелин решително се отказва от спекулативния подход, битуващ 
по онова време в психопатологията и подчертавал необходимостта от експериментални 
изседвания в психиатрията. Друг лекар, а именно Зигмунд Фройд (1856-1939), е имал 
важна роля в развитието на клиничната психология, особено на немската, като разширява 
полето на психотерапията за немедицински хора и значително усъвършенства 
психологическата теория за появата на психични разстройства (Perre, M., Baumann, U. 
2002).  

Психологията през цялата си история е свидетел на това, че няма пълно единодушие, 
касаещо научните предположения, твърдения, възгледи, издигани от привържаници на един 
и същ подход. Неслучайно отбелязахме факта, че в научната литература може да се изказват 
най-различни мнения и да се заемат най-различни позиции, понякога противоречащи си 
една на друга. Разминаванията в схващанията на учените са неизбежни и до някаква степен 
необходими, за да се запази онази циркулираща в научното пространство сила, движаща 
импулсите към научен прогрес. Според нашите виждания, можем спокойно да посочим този 
момент на разминаване в научните възгледи на фройдистката и крепелиновата концепция 
и да кажем, че това несъмнено допринася за обогатяване на две различни по съдържание 
области – клиничната психология и дълбинната ортодоксална психоанализа. Така, за първи 
път в историята на психологическото познание се раздвояват две различни по същността си 
концепции, благодарение на които се дооформят и подсилват темелите на клиничната 
психология от едната страна и психотерапията от друга. Макар и противопоставящи се един 
на друг подхода на Фройд и Крепелин, в научната психологическа мисъл се запазва идеята, 
че науката е комплекс от теория и практика и че те са неразделна част от нейното развитие. 

Нека да се впуснем още по-дълбоко в класическия дискурс на сложната история на 
клиничната психология. Ще разгледаме основно няколко теории и гледни точки, различни 
от досега обсъжданите в тази дискусия. Така например има и друга гледна точка (Sirotkina 
I.E., 2004, цит. по Zalevskiy, G.  V., 2012), че френските психиатри и психолози са 
основоположниците на клиничната психология. Сироткина заявявал, че идеологията на 
клиничната психология е разработена от Т. Рибо и И. Тен, а с емпирически изследвания се 
е занимавал парижкият невропатолог Ж. М. Шарко и неговите последователи А. Бине, П. 
Жане, К. Рише и др. Прево пише, че Жане, в клиниката в Салпетриер вече употребявал 
термина “Клинична психология” (Masladzhieva, R. I., Kostova, Z. G., 2016), по-специално в 
началото на втория том на книгата „Неврози и натрапливи идеи”, датираща от 1897 г. и 
която трябвало да бъде публикувана през 1898 г. под наименованието „Изследвания в 
експерименталната психология в приложение към медицината, изследвания в клиничната 
психология” (Прево, 2005, цит. по Zalevskiy, G.  V., 2012). Понастоящем се посочва, че през 
1901 г. Паул Валентин пише статия в Journal of Clinical and Curative Psychology (Revue de 
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psychologie clinique et therapeutique), озаглавена „Областта на клиничната и терапевтичната 
психология“, в която отбелязва: „Всяка минута влизаме в контакт с нормалната психология, 
и ако не се лъжа, това е най-реалното предимство на клиничната и терапевтичната 
психология” (цит. в: Prevost Claude-M., 2005. p. 34-35, пак там.).  

Съществува мнението, че психологията като наука във Франция се развива въз основата на 
френската клинична психология и клинична психиатрия и че клиничната психология като 
научна дисциплина възниква от психиатрията (Sugstad, P., 2008, цит. по Zalevskiy, G.  V., 
2012). Ние сме съгласни, че развитието на психологията като наука е в тясна връзка с 
развитието на френската клинична психология и психиатрия и че е допустимо да се 
разглеждат като паралелно развиващи се научни области, но категорично не поддържаме 
тезата, че клиничната психология като научна дисциплина възниква от френската 
психиатрия. По-правилно е да се говори за тези, които са създали определени предпоставки 
за възникването на клиничната психология като област на психологията (В. Вунд, Ж. М. 
Шарко, С. С. Корсаков, У. Джеймс и др.), за тези, които косвено - чрез общопсихологически 
и др. идеи - стимулират развитието й като научен и приложен клон на психологията (И. 
М. Сеченов, И. П. Павлов, С. Хол, Л. С. Виготски, Д. Б. Уотсън и др.), за тези, които са дали 
специфичен принос за нейното възникване и развитие чрез формирането на определени 
традиции: институционални (Л. Уитмър, Е. Крепелин, Г. Ю. Айзенк, С. С. Корсаков, В. М. 
Бехтерев, К. Г. Ланге и др.), психометрични (М.-К. Кател, Ф. Галтън, А. Бине и др.), 
психодинамични (З. Фройд, К. Г. Юнг, Б. В. Зейгарник, В. Н. Мясищев), 
интервенционални (Г. Мюнстерберг, Г. Жане, З. Фройд, В.М. Бехтерев, К. Роджърс, Дж. 
Волпе), психохигиенични (К. У. Бирс, А. Майер, С. С. Корсаков, И. П. Мережковски, И. А. 
Сикорски и др.) (Zalevskiy, G.  V., 2012). 

Тъй като до голяма степен разгледахме предпоставките за възникването на клиничната 
психология, както от гледна точка на институционалните, така и психодинамичните 
традиции, а след този раздел ще представим и психометричните и интервенционалните, сега 
ще се спрем по-конкретно върху аспектите на психохигиеничните традиции и ролята на 
някои учени в развитието на клиничната психология.  

В литературата съществуват различни мнения по повод въведението на термина 
“психическа хигиена (психохигиена)”. Няколко автори считат, че този термин е въведен 
в 1900 г. от немския психиатър Robert Sommer (1864–1937), който през 1896 г. е основал 
психиатрична клиника в град Гисен (Zalevskiy, G. V., 2012). Други автори посочват,  че като 
направление възниква на границата между XIX и XX век. В Русия нейното зараждане се 
свързва с проведения през 1887 г. I конгрес на родните психиатри, на който И. П. 
Мержеевский, С. С. Корсаков, И. А. Сикорский се обръщат към психиатрите; към 
лекарската общественост, а също така към всички прогресивни хора на страната и им 
предлагат техните идеи и програми за предотвратяване на психичните и нервните 
заболявания (Karvasarski, B. D., 2019). В чуждестранната литература възникването на 
психохигиената се свързва с движение, основано от Биърс (Beers M.). Последният е 
застрахователен агент, който в продължение на две години се намира в психиатричния 
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стационар и който след хоспитализацията си издава през 1908 г. книгата „Разумът, намерил 
себе си” («Разум, нашедший себя»), която предизвиква интерес по цял свят. По-късно той 
създава психохигиенно общество, пътешества много и чете лекции по цял свят, като 
пропагандира своите тези за необходимостта да се усъвършенства психиатичната помощ, 
опитвайки се да привлече вниманието на обществеността към проблемите, свързани с 
психиатричните болести. В Балтимор е създадена психиатрична болница под 
ръководството на водещия американски психиатър Майер (Meyer А.). През 1917 г. възниква 
психохигиенно общество в Канада, а през 1918 г. – във Франция. С въпросите на 
психохигиената се занимават също така и видни психиатри като Крепелин (Kraepelin Е.), 
Форел (Forel А.), Блойлер (Bleuler E.) и др. (пак там.).  

Като определение за това, какво е психохигиена отново се срещат многополярни мнения. 
Например, Залевский пише, че психохигиена (от гр. hygienos – целебен) е дял от общата 
хигиена, включащ мероприятия за съхранение и укрепване на нервно-психическото здраве 
на човека (Zalevskiy, G. V., 2012). Той прави съществена разлика между понятията 
психохигиена и психопрофилактика, като подчертава, че те са тясно свързани, но различни 
области. Разликата се състои в това, че психопрофилактиката (prophylaktikos – предпазен), 
е насочена към отстраняване на вредните факторите, влияещи върху психиката на човека, 
и използване на фактори, влияещи положително на нея (пак там.). Някои автори, давайки 
определение на психопрофилактиката, я отнасят не само към хигиената, но и към 
психиатрията. (Karvasarski, B. D., 2019). Други (например Мягер В. К., 1976, пак там.) 
включват в задачите на психохигиената предотвратяването на възникването и развитието 
на психичните заболявания, като така я сближават с първичанта психопрофилактика. (пак 
там.). Н. Д. Лакосина и Г. К. Ушаков разграничават психохигиената като самостоятелен 
раздел на медицинската наука. Психохигиената се явява комплексна дисциплина, тясно 
свързана не само с психиатрията, но и с медицинската психология, медицинската 
социология и валеологията (Петленко В. П., 1997, пак там.) и др. Карвасарски, Б. Д. разбира 
психохигиената като област на хигиената, която създава и реализира дейности, насочени 
към запазването и укрепването на психичното здраве (Karvasarski, B. D., 2019). 

Каква роля имат психохигиената и психопрофилактиката за развитието на клиничната 
психология? Цялостната подготовка на психотерапевтичните кадри в отделните страни се 
осъществява в рамките на определени програми за специализация. Така например в 
Съветския съюз в Катедрата по психотерапия, психохигиена и психопрофилактика в 
Харков от 1962 г. се реализира програма за обучение и специализация на 
психотерапевтичните кадри в санаториално-курортните служби (И. 3. Вельвовский, 1979 
г., цит. по Hristozov, H., 1988). Целта на тази програма е да се задълбочат познанията на 
практикуващите лекари в областта на общата и специалната психотерапия, в деонтологията, 
в основите на рехабилитацията и профилактиката. В практическите занятия се анализират 
отделни клинични случаи, проблеми, свързани с взаимоотношението лекар-болен, 
включително по типа на Балинтовите групи (Рожнов, Б. Д. Карвасарский, 1976, пак там.).  
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До Втората световна война психохигиената активно се е развивала в много европейски страни, 
издавали са се списания, в които са се анализирали причините за възникване на психическите 
разстройства, провеждали са се специални курсове в съответните учебни заведения. След 
войната при СЗО се създава отдел “психично здраве”, а в края на XX век психохигиената е 
ставала все по-ориентирана към решаване на социалните и екологичните проблеми, които 
оказвали съществено влияние върху психичното здраве. (Zalevskiy, G. V., 2012). Методите на 
психохигиената и психопрофилактиката включват психокорекционна работа в рамките на 
консултативните центрове, телефоните на доверие и други организации, насочени към 
психологическа помощ на здравите хора. Следва да се отбележи, че за решаването на 
проблемите психохигиената също така използва методите на психотерапията, 
психодиагностиката и консултативната психология (Петровский А.В., Ярошевский М.Г., 1998, 
пак там.). Специалните задачи на съвременната психохигиена и психопрофилактика са да 
подпомагнат на хора в кризисни ситуации от семеен, образователен или производствен 
характер, работа с млади и разпадащи се семейства и др. (пак там.). 

От това кратко представяне за важността, която имат психохигиената и 
психопрофилактиката в клиничната психология, може да се заключи, че без тяхното 
развитие и осъвременяване нямаше да се постигне напредък в другите области, като: 
психология на здравето, психотерапията, психодиагностиката, консултативната психология 
и др. Благодарение на учените в тази толкова важна област, модерната клинична психология 
решава важни въпроси свързани с психологическите интервенции, психофармакологията, 
психосоциалният тренинг и психосоматичните разстройства. 

Кратък исторически обзор на развитието на клиничната психология през Първата и 
Втората световна война. Психометрични и интервенционални традиции. 

Цялостната картина за историческото развитие на тази област не би била пълна ако не 
отбележим и значимите постижения по време на двете световни войни. За тази цел решихме 
да илюстрираме най-важните събития, случили се в областта на диагностицирането, 
оценяването, интервенциите и изследванията, като с това ще можем да обхванем почти 
всички предшестващи влияния и вече поставени темели, довели до създаването и 
обособяването на клиничната психология като самостоятелна наука. 

 

 

  

 

  

Фиг. №1 Оценяване и диагностициране в клиничната психология през Първата световна 
война 

Първа световна война – оценяване и диагностициране в клиничната психология 

Ψ През 1916 г., Л. Търмън създава американска ревизия на теста за интелигентност на Бине и Симон (създаден през 
1908 год.) в Станфордския университет 
Ψ През 1917 г., в САЩ се започва изместването на ударението в клиничната психология от изучаването и терапията 
на деца към възрастните и се прави първото групово тестиране чрез тестовете Армейски алфа и Армейски Бета 
Ψ През 1917 г., Робърт Удуърт разработва своя психоневротичен въпросник 
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Фиг. №2 Интервенции и изследвания в клиничната психология през Първата световна 
война 

 

 

  

 

 

Фиг. №3 Оценяване и диагностициране в клиничната психология през Втората световна 
война 

 

  

 

 

 

 

 Фиг. №4 Интервенции и изследвания в клиничната психология през Втората световна 
война 

От представените модели за развитието на диагностицирането, оценяването, 
интервенциите и изследванията може да се заключи, че периода през Първата и Втората 
световна война в областта на клиничната психология е изключително богат и бурно 
развиващ се фундамент, благодарение на който тази наука започва да се обособява и 
драстично да се отделя от другите “медицински и клинични” науки. Днешната клинична 
психология не би могла да бъде в най-добрата си форма без всички постигнати до сега 
постижения през XX в. областта на диагностицирането, клиничното оценяване, 
психотерапевтичните интервенции и клиничните и психофизиологичните изследвания. 

 

Първа световна война  - интервенции и изследвания в клиничната психология  

Ψ През 1916 г., започват изследванията на Търман върху теста на Бине и Симон  
Ψ През 1917 г. Healy основава влиятелната фондация Judge Baker Foundation в Бостън, Масачузетс. С тази фондация 
се заражда движението за ориентиране на деца като прилага новите принципи на психологията при лечението на 
деца и техните семейства, които се сблъскват с психични заболявания и проблемно поведение. 
Ψ През 1917 г., с навлизането на САЩ в Първата световна война се е наложило голям брой новобранци да бъдат 
класифицирани въз основа на тяхното интелектуално и психологическо функциониране (Thomas, G., 2005) 

Втора световна война  - оценяване и диагностициране в клиничната психология 

Ψ През 1939 г. е публикувана скалата за интелигентност Уекслър-Белвю  
Ψ През 1943 г., се публикува Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI; Многофазен личностен въпросник 
“Минесота”) от клиничния психолог Хатауей и невропсихиатъра Маккинли 
Ψ През 1945 г., К. Роджърс публикува своята книга “Консултиране и психотерапия” кято изиграва съществена роля 
в развитието на диагностицирането и клиничното оценяване 

Втора световна война  - интервенции и изследвания в клиничната психология  

Ψ През 1942 г. група изследователи, включително психиатри, физиолози, интернисти, психолози и психоаналитици, 
основават Американското психосоматично общество (APS). 
Ψ През 1939 г. Теофил Алажуанин и сътр. в монографията “Le syndrome de disintegration phonetique dans l’aphasie” 
(Raychev, R., Raycheva, M. R. i dr. 2012) публикуват свои проучвания върху болни с афазия и това се счита за 
ефективно раждане на невролингвистиката и изследванията върху мозъчните увреждания. 
Ψ През 1945 г. Чикагският университет дава възможност на Роджърс да създаде свой собствен консултативен 
център. Иновативната тенденция на центъра е била да предоставя на пациентите (по-точно клиентите) възможността 
да избират свободно посоката на терапия. 
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4. Модерната клинична психология. Съвременни тенденции и постижения в XXI 
век. 

Клиничната психология е професия, която непрекъснато се променя (Tral, T., Prinstayn, 
M., 2016). Ние смятаме, че модерната клинична психология е изправена пред много 
сериозни въпроси и предизвикателства. Един такъв все още неразрешен въпрос е доколко 
моделите за описание на личността в клиничната практика в XXI в. са общовалидни за 
всички. Тук визираме почти неизвестното на българската психологическа мисъл, понятие, 
“биопсихосоционоетически модел” който надминава сегашния обяснителен 
биопсихосоциален модел. Тази нова тенденция в доразширяването на енгелсовия 
биопсихосоциален модел провокира необсъждани до сега въпроси за това, доколко 
клиничната психология и въобще психологията могат да се опират на ноетичните аспекти в 
диагностицирането и лекуването на пациентите и клиентите?  

Биопсихосоционоетичния модел неизбежно измества биопсихосоциалния и в рамките на 
този модел всяко явление, което е обект на клиничната психология, се разглежда като 
системно явление със системна детерминация (причинно-следствена и безпричинна), 
организация на системно структурно ниво (психично-функционална, психологично-
душевна и психологично-духовна) в неговата интимна и специфична връзка със физичното, 
соматичното. Ноетичния аспект от този сложен подход предполага отчитане на ролята в 
поддържането на здравето или неговото нарушаване (болест, разстройство) на най-висшите 
съществени прояви на човек - неговата ценностна система и смисъла на живота (Zalevskiy, 
G.  V., 2012). Тук стигаме до въпроса за научното и ненаучното и до границите, които са 
потставени от пионерите в клиничната психология през вековете. Да не забравяме усилията, 
които са полагали Вунд, Уитмър, Крепелин, Фройд и др., за достигане на научната истина 
и получаване на емпирични данни, базирани на доказателства. Открит оставя и въпроса, 
не преминава ли клиничната практика извън собствените правомощия или наистина се 
стреми да практикува хуманното си отношение към пациентите и клиентите? Холистично 
ли се “държи” новия “дух” на тази модерна наука? 

Макар че клиничната психология запазва основната си мисия да прилага психологическите 
принципи към проблемите на хората, методите и професионалната рамка, чрез които тя иска 
да реализира тази мисия, претърпяват промяна (Tral, T., Prinstayn, M., 2016). Историята на 
правата за изписване на лекарства от страна на клиничните психолози е стара колкото и 
самата наука и затова няма да я обсъждаме подробно. Но няма как да останем равнодушни 
на изказаните до този момент мнения “за” и “против” тази идея. Колко сериозна е 
проблематиката? Дотолкова, доколкото е сериозен въпроса за диагностичните критерии в 
системите за диагностициране на психичните разстройства. Това означава, че е невъзможно 
да се конфигурира и конструира единна теоретико-практическа система от научни и 
доказани методи за прилагане на медикаментозна терапия. Ние си задаваме въпроса, тази 
идея не противоречи ли на идеята за чисто психологическата основа, с помощата на която 
се прави същественото диференциране на медицинското от психологичното? И няма ли с 
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това клиничната психология да “ампутира собствените си крака”, благодарение на които се 
изправя срещу медикализирането на психиатрията и нейните сродни дисциплини? Разбира 
се, ударите които ще си нанесе клиничната психология ще бъдат болезнени за самата наука 
и практикуващите я клиницисти. Но най-силният удар като че ли ще трябва да понесе 
обикновения човек, онзи който страда и в същото време силно се надява да облекчи болките 
и страданията си, доверявайки се на модернизираната вече клинична психология.  

Бъдещето на клиентите в психотерапевтичните кабинети е твърде вероятно да се превърне 
в механично посещение на пациенти в психиатричен кабинет. Не по-малко вероятно е 
лекуващите се пациенти да бъдат третирани наравно с клиентите, които не са носители на 
психично разстройство или не се нуждаят от синдромологично или симптоматично лечение. 
Отделен e въпроса за реформата, която трябва да се направи в обучителните програми на 
клиничните психолози, стремящи се към получаването на правата за изписване на 
лекарства. Квалификационната характеристика и различните нива на обучение по 
психофармакология ще преструктурират докторантските програми по клинична 
психология и драстично ще повлияят върху бъдещото упражняване на тази професия. Не 
можем да не бъдем съгласни и с част от привържаниците на идеята за изписването на 
лекарства, които смело заявяват, че това ще даде възможност на клиничните психолози да 
осигуряват по-широк диапазон от терапии и да лекуват по-широк спектър от клиенти и 
пациенти (Tral, T., Prinstayn, M., 2016). Да, разбира се, че това ще спести достатъчно време 
и други разходи на пациентите, които посещават повече от един професионалист (психиатър 
и др.) заради специфичните изисквания на терапевтичното лекуване на диагнозата (пр. 
шизофрения), но няма ли да повлияе върху връзката пациент-терапевт/клиницист?  

Освен това съвременната клинична психология трябва да отговори на съвременните 
проблеми, които засягат целия ни живот. Например, значението и важността на 
етническата принадлежност, културата и пола в днешното общество, които информират 
и обогатяват полето на съвременната клинична психология, както и актуалните проблеми, 
свързани с икономиката, технологиите, етиката и популярната култура. (Thomas, G., 2005). 
Важна роля има съвременната клинична психология в разгадаването принципите на т.нар. 
диатезен модел на стреса (диатеза-стрес модел, от diathesis-stress model), чиято 
перспектива предполага причинно-следствена връзка между психологичните проблеми и 
заболяванията, биологична или друг вид уязвимост (биологични черти, генетично 
разположение, склонност към индивидуално реагиране) в комбинация с психосоциален или 
екологичен стрес (например развод, финансови проблеми, безработица), което създава 
необходимите условия за възникване на заболяване (Bremner, 2002; Eisenberg, 1968; Meehl, 
1962; Segal & Ingram, 1994; Zubin & Spring, 1977, пак там.). Перспективата на диатезата 
предполага, че хората имат биологична, генетична, когнитивна или друга склонност към 
определени поведения и проблеми. Задачите на модерната клинична психология са да 
направи пробив с научно-изследователките си методи в тази все още недоразвита 
концепция, както и да “психосоматизира” научното познание относно строго 
психологичните концепции за стреса в XXI в. Но ако се задълбаем в настоящото състояние 
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на клиничната психология и се опитаме да разнищим натежалите въпроси, пред които е 
изправена модерната професия – клиничен психолог, бихме стигнали до много по-сложни 
за научен анализ проблеми, които винаги ще пораждат дискусии в научното пространство.  

Затова ще оставим на драгите читатели да си подарят свободата и да “полетят” към небесата 
на науката, отговаряйки си на въпросите: “Знаем ли до къде сме стигнали и от къде сме 
тръгнали? А колко сме постигнали?” 
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ЕМОЦИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ ПРИ МЕДИЦИТЕ ОНКОЛОЗИ 
Петя Христова Тодорова-Петрова 

магистър, КОЦ-Бургас 

Резюме: Докладът е изграден като полемичен „психоложки” текст с лингво-културологични 
позовавания. Той е съвкупност от две взаимосвързани условни части. В първата част са 
представени следните проблеми: ограниченията на/в текста; раждането на термина „бърнаут” 
и развитието  на идеята за бърнаута; бърнаут и/или прегаряне; емоционалните явления и 
прегарянето; измерване на степента на прегарянията. Във втората част –„по-практическата”, 
се разсъждава за закономерната поява на психоонкологията и за някои страни от сложното 
отношение „психоонкология-лечение-прегаряне”. Тази част разглежда структурите и функциите 
на комплексните онкологични центрове  в България, а също така и проблемите, свързани с 
прегарянията на лекарите онколози и медицинските сестри. В завършека на доклада, изграден 
частично и от въпроси, се очертават някои действия, които биха допринесли за намаляване на 
прегарянията в клиничните заведения. 

Ключови думи: работа, прегаряне, емоции, психоонкология, клинични центрове, медицински 
специалисти, консултиране 

BURNOUT IN MEDICAL ONKOLOGISTS 

Petia Hristova Todorova-Petrova 

master of Psychology, COC-Burgas 

Abstract: This paper is structured as a polemical psycho-text with linguistic-culturological references. 
It is an aggregate of two interconnected conditional parts. The first part presents the following problems: 
the limitations in/of the text; the birth of the term “burnout” and the development of the concept; burnout 
and/or “pregaryane” (Note: the Bulgarian word for burnout); emotional phenomena associated with 
burnout; the measurement of the degree of burnout. In the second – “more practical” – part, we discuss 
the predictable emergence of psychooncology and some aspects of the complex relationship of 
“psychooncology – treatment – burnout”. This part also looks at the structure and functions of the Complex 
Oncology Centres in Bulgaria, as well as the problems associated with burnout amongst oncology doctors 
and nurses. The concluding sections, which are built partly around a set of questions, outline 
recommendations for action which might contribute to reducing burnout in healthcare facilities. 

Key words: work, burnout, emotions, psychooncology, healthcare facilities, medical personnel, 
counselling 
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Въведение 

И яви му се Ангел Господен в огнен пламък изсред една къпина. И видя той, че 

къпината гори в огън, но не изгаря. Изход 3:2 

1.1. Всяко въведение, всеки увод по принцип би трябвало да има две скромни задачи. 

Първата е да се обясни до известна степен как се заражда идеята за избраната тема, как 

може неизбистреното, неподреденото й съдържание да се представи в по-добър вид, дори и 

чрез/в заглавието. Втората засяга структурирането на „обяснителния” текст, а така също 

кои са особеностите на представянето му.  

Темата за прегарянето (и/или бърнаутът) не е нова.  Прегарянето е разглеждано и като 

чисто психологическо явление, и като организационен феномен, и като социокултурен 

факт. Нашият доклад-текст не претендира за оригиналност, но той, надяваме се, че във 

финала си ще изрази част от болка ни, свързана с болките на онкоболните пациенти и на 

лекуващите ги. Изследването се породи от практическата ни работа като клиничен психолог 

в комплексен онкологичен център. 

1.2, Докладът е изграден като полемичен „психоложки” текст (текст на психолог) с 

психолингвистични и културологични позовавания, на места. Полемичен е, защото поставя 

спорни, а и странни въпроси. Той е съвкупност от две части. Първата засяга термините 

„бърнаут” и „прегаряне”, разглежда бегло историята на  бърнаута като „психологична дума” 

и като явление в развитие, търси връзката на емоциите с прегарянето, опитва се да види 

качеството на измерванията на прегарянето. Във втората част – „по-практическата”, се 

разкриват някои страни от сложното отношение „психоонкология-лечение-прегаряне” , В 

нея се разглеждат проблемите, свързани с прегарянията на медицинския персонал, а също 

така структурите и функциите на комплексните онкологични центрове (КОЦ) у нас. 

1.3. Първоначалното заглавие беше „Онко-логичен бърнаут”. Разделянето на 

„онкологичен” беше продиктувано от идеята да се подчертае закономерната, логичната 

поява на прегарянето при медиците, работещи с онкологично болни. И това заглавие 

(„Емоционалното прегаряне при медиците онколози”), което според един психолог било 

„за книга”, подлежи на критика, за която ще стане дума в същинската част на доклада 
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1.4. Конкретният подтик, тласък за написването на текста  е появата на една новоизлязла 

книга на д-р Анна Лембке, назована в българския преводна Боян Костов „Допаминов свят. 

Къде е границата между болката и удоволствието” (Anna Lembke, MD. Dopamine Nation. 

Finding Balance in the Age of Indulgence). В тази книга се представя идеята за връзката, 

равновесието между болка и удоволствие. А прегарянето при онкомедиците е неотделимо 

от болката на пациентите и от „удоволственото” усещане че помагаш на някого да живее 

пълноценно.  

1.5. И накрая на уводните думи – за езика на нашето повествование. Културологичните 

ни позовавания оправдават до известна степен търсенето, а и използването на по-освободен 

научен изказ. Оттук идва и икономичните позовавания, и „бягството” от сухите числа. 

2.1. Прегарянията и емоциите 

2.1.1. Ограничения 

В началото да представим ограниченията на/в доклада. Поставяме си следните 

ограничения, т. е. какво няма да се описва в дълбочина или пък ще се изостави като проблем 

за анализиране.   

Липсващият дълбочинен анализ е в следните посоки: дава се кратка информация за 

бърнаута като термин, по-точно накратко за създателите му, за това кога, как и защо се 

ражда терминът „бърнаут”;  ще се представят бегло „възможните бърнаути”, т. е.   

видовете прегаряния; няма да се търсят подробни съдържателни разлики между термини 

като „бърнаут” и „прегаряне”, като „емоция” и „чувство”, като „психоонкология” и 

„онкопсихология” и т. н.;  няма да има „сблъскване” на  авторови дефиниции; ще се 

редуцират проблемите  за бърнаута и близките до него конструкти (стрес, депресия и 

др.), за причините относно появата на синдрома на професионалното изчерпване, за 

етапите на протичане на изчерпването, за последиците от прегарянето, за личностните и 

организационните мерки за превенция; ще се „свие” употребата на думата „синдром”, а 

така също и на позоваванията на публикации, пълни с процентни числа, таблици, 

графики и т. н.  
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В доклада няма да се разглеждат много различни „измерения” на прегряването, но за 

тяхното изключване, по-точно за основанията защо не са анализирани, ще има обяснения 

по-нататък в текста. Тук ще отбележим само, че в текста не са включени разсъждения за 

прегарянето на психиатрите (основание: в КОЦ по принцип работят клинични психолози) 

и че в него няма представени наблюдения за емоционалните процеси при онкопациентите 

(те не са медицински лица, въпреки че са в медицинско заведение, въпреки че от тях зависи 

прегряването на лекарите и сестрите). 

2.1.2. Бърнаут и прегаряне –думи и имена 

2.1.2.1. Думите  

За „генезиса” на термина „бърнаут” – по-нататък и в 2.1.2.2. Сега за думите „ 

„бърнаут” и „прегаряне” – разни неща, имащи отношение към етимологиите и връзките (с 

граматичен отенък). 

Всеки (почти) знае, че „бърнаут” произлиза от английските елементи burn и  out. Out 

се покрива от няколко значения (извън футболния термин): ‘навън’, ‘вън’, ‘през’, ‘на 

открито’, ‘високо’,  ‘изключено’... Глаголът burn има своето начало през XII век от brennen 

– ‘да бъдеш в огън, да бъдеш погълнат от огън’; ‘ да се възпламеняваш от страст или 

желание, да бъдеш пламенен’; ‘да унищожиш нещо с огън, да го изложиш на въздействието 

на огъня’; ‘да изгориш нещо при готвене’; за предмет – ‘да блести, да свети като огън’. 

Всички те са от протогермански *brennanan, изводим от *brannjanan. 

„Прегаряне” естествено е отглаголно съществително от „прегарям”. Коренът му е 

праславянски: -гар- (с варианти -гор-, -гр-), а етимологична връзка има с древноиндийската 

дума gharmáh със значения ‘жар’, ‘зной’. Сродни или произходнокоренни думи (някои 

диалектни, други  заемки) са „горя”, „грея”, „горещ”, „жар”, „угар”, „прѝгар” (загоряло 

мляко, миризма на загоряла бобена чорба), „прѝгор” (място, където лесно се изсъхва), 

„термос”, „терми”... (Две прИбавки: в уникалния Найден-Геров речник липсва дума 

„прегарям”; обърнахме внимание на „пригар” и „пригор”, за да имаме по-нататък база за 

евентуалното им включване като термини.)  
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 „Бърнаут” и „прегаряне”? Нашите предпочитания са към „прегаряне”. Основанията 

са: „прегаряне” като отглаголно съществително ясно носи в себе си „двузначността” – 

отразява едновременно и процеса, и състоянието, а това са двете страни на разглежданото 

тука явление; от изходния глагол „прегарям” могат да се образуват причастия като 

„прегарящ”. „прегарял” (или „прегорял” от „прегоря”); а и защо не *прегар – ‘човек, който 

е прегорял’; „бърнаут” създава словообразователни трудности: за лице, преживяло бърнаут 

може би *бърнаутец или пък *бърнаутист; за процеса може би *бърнаутясвам ??! 

Чистотата на българския език едва ли е от такова значение за предимството на 

„прегаряне”. Тези основания за предпочитане на „прегаряне”  са лингво-културологични по 

своя характер. Има и други основания, свързани с типологията, с видовото разнообразие на 

явлението и с различните му прояви, с терминологичния фон на двете думи. Видно е, че 

„прегаряне” е термин с по-широко съдържание от „бърнаут”, езиково „по-комбинативен” е. 

Обикновено бърнаутът се свежда до т. нар.  job burnout, до прегарянето на работното място, 

до професионалното прегаряне. Трудно е да се използват терминологични словосъчетания 

като „професионален бърнаут” („бърнаут в професията”), „семеен бърнаут” („бърнаут в 

семейна среда”). „емоционален бърнаут”... 

Преди да преминем към „историята на бърнаута и/или прегарянето”, че уточним: 

термините „бърнаут” и „прегаряне” се употребяват в текста ни  понякога като синонимни.   

2.1.2.2. Известни и по-малко известни факти и имена, свързани развитието на идеята 

за бърнаута (прегарянето) 

За появата на термина „прегаряне” (кога и кой го е калкирал, използвал в научно 

изследване за пръв път у нас) нямаме достатъчно надеждна информация и затова ще се 

оттеглим тези спорни въпроси. Но не можем да пропуснем някои български автори, макар 

и включени в един общ списък и с „чужди” лица. 

Предварително бяхме подготвили подробен списък на значими имена (около  петдесетина) 

с техни базисни изследвания, свързани с „науката за прегарянето”. Сведохме ги до 

петнадесет – седем англо-саксонци, изписани на латиница, петима българи (дори и да са 

публикували на английски език), трима рускописали: Herbert Freudenberger, Christina 
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Maslach, Wilmar Schaufeli, Suzan Jackson, Matthias Burisch, Michael Leiter, Barry Farber, Ст. 

Харизанова, Др. Стоянов, М. Динков, Б. Ценова, Г. Янкова, В. В. Бойко, Н. Е. Водопьянова, 

Е.И. Чердымова. (Уточнение: подборът на 15-те от многото е на случаен принцип, нещо 

като Sortes Vergilianae; подредбата нито е по значимост, нито дори по азбучен ред. ) 

Знае се, че бърнаут става, превръща се в термин през 70-те години на миналия век. 

Почти всеки автор на публикация  по проблемите на бърнаута не забравя да спомене 

„родителя” на термина burnout –Herbert Freudenberger (Херберт Фройденбергер,  Хърбърт 

Фройденбъргър; даже някои го изписват на кирилица като „Фреуденбергер”) Терминът 

тръгва из Америка и по Европа от ена негова малка (едва шест странички), но човешки 

написана публикация през 1974 г.: Herbert Freudenberger, Staff Burnout, Journal of Social 

Issues 30 (1974), pp 159–65. 

Всъщност терминът не се ражда в споменатото списание за социални проблеми, а в 

една безплатна клиника за наркомани, където  Фройденбергер  работи като консултираш 

психолог (психолог-консултант). Клиниката е St Mark’s Free Clinic, New York’s East Village. 

Наблюдавайки езика на наркоманите в  лечебното заведение  „Свети Марко”, а така също и 

поведението на работещите там доброволци (променящо се от умора поведение) 

психологът решава да опише изтощението, „изгарянето” на доброволците в/чрез дейността 

им. И заимства от сленга на наркоманите думата burnout. Трябва да се споменат два факта: 

че Фройденбергер е прегарял два пъти и че през 1999 г. е получил златен медал на 

Американската психологическа асоциация за цялостни 

постижения в практиката на психологията  (навярно и за раждането на термина, който и до 

днес се използва повсеместно и повсевременно). 

Не бива да се пропуска едно друго име – на Х. Б. Брадли (H.B. Bradley), когато се 

поставя въпросът кой пръв е въвел бърнаута като термин. В значимото изследване на 

Вилмар Шауфели, наречено „Бърнаут: Кратка социокултурна история” (Wilmar B. 

Schaufeli. Burnout: A Short Socio-Cultural History) се споменава, че Брадли е използвал 

burnout преди психолога от „Свети Марко”, но използването на думата е в кавички (Bradley, 
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H.B Community-based treatment for young adult offenders. Crime and Delinquency, 1969, Vol, 

15, pp. 359-370).  

В изследването на В. Шауфели има интересен културологичен поглед за бърнаута. 

Интересното може да се сведе до няколко имена, свързани с проблема, който се разисква: 

Илия, Мойсей, Шекспир, Томас Ман, Греъм Грийн... Реални или нереални, героите в 

Библейските и не-библейските текстове изпадат (са ) в особени, извъредни състояния, които 

могат да се опишат  с обикновената дума „прегаряне”, зад които надничат сложни 

преживявания, емоции, чувства, размисли... 

 Интересно е обаче защо В. Шауфели, пък и автори като Матиас Буриш, на които той 

се позовава, не са прибавили Каин, Христос, Чаплин. Та поведението на земеделеца Каин 

не е ли поведение на прегорял от повтаряща се работа завистливец?  Шауфели и Буриш 

явно не са се замисляли, че сред „творците”, занимаващи се със земния живот  на Христос, 

има една странна теория, че той е тръгнал към Разпятието, защото е усетил умора, тежест 

от повторението на проповядването за добротата и смирението, защото е почувствал 

емоционално изчерпване. И накрая: нали към предсказателите, предикторите на бърнаута 

може да се прибави Чарли Чаплин с малкия си човек от филма „Модерни времена”...   

Естествено е, че явлението бърнаут е съществувало преди да навлезе като обект за 

анализ в социалната, трудовата, медицинската и т.н. психологии. Естествено явлението го 

е имало преди думите, текстовете, изображенията му. Психолозите са  „между нещата И 

думите” или пък „между думите И нещата”. Те са просто в „И”. 

 Защо терминът „брнаут” се появява през 70-те години на миналия век? Според В. 

Шауфели обяснението трябва да се търси в социалните, икономическите и културните 

промени на САЩ през 60-те години. 

Могат да се обособят три специфични промени. Първо, от началото на 60-те години 

на миналия век войната срещу бедността в САЩ довежда до голям наплив на идеалистично 

мотивирани млади хора в сферата на социалните услуги. Но младите хора остават 

разочаровани от постигнатите резултати, младите постепенно губят своя идеализъм, 
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превръщат го в отчаяние и цинизъм, прегарят. Второ, постепенно социалните услуги се 

подлагат на професионализация и бюрократизация в резултат на по-голямо 

правителствено и държавно влияние. Дребните традиционни социални агенции се 

трансформират в големи съвременни организации с формализирани длъжностни 

характеристики. Прегарянето е цената, платена за професионализирането. Трето, 

културната революция от 60-те години значително отслабва професионаления авторитет на 

лекари, медицински сестри, учители, социални работници. Загубата на традиционния 

престиж води до променено отношение към работата на тези професионалисти, до 

прегаряне.  

Първоначално научната общност смята, че бърнаутът е „псевдонаучна“ концепция, 

„научна прищявка“, „поп-психология Две години след публикацията на Фройденбергер 

Staff Burnout Кристина Маслач (Christina Maslach – Кр. Маслак, Кр. Маслах...) обаче 

разработва един въпросник за измерване на степента на прегаряне – Maslach Burnout 

Inventory (MBI), Този въпросник на пръв поглед е твърде елементарен – състои се от 22 

елемента. Именно   въвеждането на MBI предизвиква вълна от емпирични изследвания, 

засягащи професионалното прегаряне. След въвеждането на MBI публикациите за 

презгаряне експоненциално нарастват; от 80-те до 90-те години нарастването е с 64%, а от 

90-те до 2000 г. – със 150%. В. Шауфели отбелязва, че през март 2017 г. научните 

публикации, свързани с бърнаута, са 75 000 според Google Scholar и 10 000 според 

PsychInfo. 

2.1.3. Емоционални явления, прегаряния и измерванията им 

2.1.3.1. Отново за ограниченията в нашия поглед. Преди това за загатнатата във 

въведението (вж. 1.3) само-критика за заглавието на доклада. Внимаващият в изказа би 

забелязал особената тавтология в словосъчетанието (термина) „емоционално прегаряне”, 

„Прегаряне” е дума с метафорична употреба; тя става научен термин благодарение на 

смисловия компонент, който носи – идеята за коренна промяна, за деструкция дори. 

Прегарянето като пси-термин се обвързва с емоционални трансформации, с коренни 

промени в емоционалната структура на личността  с промени  в чувствените й  емоции или 



 
 
 
 
 

466 
 

пък в емоционалните й  чувствания. Не всяка емоция е прегаряне, води до прегаряне. Но 

всяко прегаряне е емоция, процес на трансформация на собствените емоции.  

 Все пак използването на „емоционално прегаряне” в заглавието има оправдания и в 

английската, и в руската научна литература. А там се срещат emotional burnout и 

эмоциональное выгорание. 

2.1.3.2. Още нещо за емоциите или разсъждения за сложни неща  

Индивидуално-психологическата структура на личността е неотделима от 

преживяванията, от емоционалните явления. Емоциите – било те базисни (основни) или не-

базисни, пълни или непълни (малки и виртуални), положителни или отрицателни, са 

пъстрият свят на отделния индивид. Той е в тях и те са в него. И тъй като в този доклад се 

разсъждава за промените в емоционалния свят на работещите медици, трябва да се обърне 

по-специално внимание на някои чисто научни възгледи за емоциите.  

Ще започнем с проблема за базисните емоции. Радикалните психоконструктивисти 

смятат, че не съществуват общи, всеобщи, общовалидни  базисни емоции. Те казват, че едва 

ли ескимосите и зулусите биха били еднакви в израза на романтичната си любов, 

патриотизма, гнева,  ревността, презрението и т. н. Други са на мнение, че базисни емоциии 

има, като природата и въздействията им са с различен характер. Или по-скоро има 

„предположения за видовете и броя на базисните емоции”. Да се опрем на „таблицата” на 

Б. Минчев (Б. Минчев. Обща психология. „Сиела“, София, 2009, с. 252). 

Обръщаме внимание на две неща: думите за емоции нямат „чиста” смислова 

стойност, значенията  на едни думи се преливат в значенията на други; авторите са 

англоговорящи, а списъкът от базисните емоции е представен чрез български думи, чрез 

превод от чужд език. Ако се вгледаме в таблицата на Б. Минчев, ще видим, че в нея 

преобладават отрицателните емоции; в нея страхът и гневът се срещат по пет пъти, след тях 

идва тъгата – три пъти. Интересното е, че в тази таблица  има място и за една особена 

базисна (?) емоция, наречена „задоволство”. Борис Минчев,  като представя теорията за 

емоциите на Нико Фрижда, наричайки я „феноменологично-функционална”, отбелязва, че 

според Н. Фриджа има пълни, „разцъфтели” емоции и непълни (виртуални и малки); 
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пълните емоции проявяват „чувствени качества” и могат да бъдат разчленени, могат да се 

опишат с думи; единствените неразчленими качества са болката и удоволствието (вж. с..255 

на споменатата по-горе книга). Чрез Н, Фрижда пак се насочваме към А. Лембке! 

Прегарянето не е закономерност. То е продукт на реализация на комбинация от 

хиляди възможни случайно породени емоции, дори и те да са малки. И изказаните мнения 

на „бърнаутните” теоретици за  подреждане на причините за нечие прегаряне са със 

съмнителна достоверност, меко казано. 

Един медицински специалист изказа следната своя хипотеза: прегарянето е бавен 

емоционален процес, свързан с усещането за едновременно въздействие на болка, 

удоволствие, страх, тъга, и досада. Без обяснение  или ясно обмисляне защо се е спрял на 

тази петорна комбинация, защо от хилядите възможни комбинации при него тя е станала 

реалност, специалистът – философ по мисъл и поет в  мисловната проза, представи един 

свой текст, пример за сложните мисли около чувствата: 

 „Три минути след края на работния си ден, като излизаше от своята собствена 

клиника за лечение на раково болни, д-р Никифор  Есперанца усети, че напуска мястото за  

трудене и изкарване на честни пари с особено чувство. Чувството или по-скоро усещането 

му беше за лошо свършена работа и вина от досадната мисъл, която изпита сутринта. А 

сутринта си мислеше защо се повтаря денят с досадни мисли... Малко по-късно, на улицата 

Никифор се разрида и срита бездомника, който лежеще  на картони Зехтин Extra Virgin 

Borges. Неговата, наследена от баща му клиника,  се казваше Virgin Borges”. 

2.1.3.3. За измерването на емоциите и прегарянията 

Дали могат да бъдат измерени емоциите, в частност прегарянията? За тази цел се 

използват т. нар. въпросници. Да се върнем към MBI. Ролята на този въпросник вече беше 

подчертана. Дори и да се мисли за него в критичен тон, той има свой принос към теорията 

за емоциите.  Когато се разсъждава за емоции и прегаряне, трябва да се отбележи, че силата 

му е в стройните „питания”. Всеки един от 22-та елемента, предполагащ седем степени на 

възможен отговор, е особен въпрос за емоционалните преживявания на работещия индивид. 

Трикомпонентната му структура е известна: тя се основава на определението за бърнаута 
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на Кр.Маслач и С. Джаксън, че прегарянето е синдром на емоционално изтощение, 

деперсонализация и намалени лични постижения, който може да възникне сред хора, които 

вършат някаква „работа за хора”. 

Връзката между емоцията и прегарянето дори словесно е ясно изразена от Кр. 

Маслач в първия компонент на въпросника, наречен „емоционално изтощение”. 

Елементите 1, 2, 3, 8, 13, 14, 16, 20 и 6 (единственият с обратно значение 06 – Working with 

people the whole day is stressful for me), покриващи този компонент, са най-многото от целия 

въпросник за даден компонент. А за това как се изтощават медиците – в 2.2. 

2.2. Психоонкологията и прегарянията на медиците онколози 

2.2.1. Психоонкологията 

Психоонкологията е област за интердисциплинарни изследвания, където се срещат 

онкологията, психиатрията, клиничната психология и социалните науки. Тя е призвана да 

осигури най-ефективна адаптация на онкологично болните. Защо ще се разсъждава за 

психоонкологията, а не направо към прегарянията на медиците, свързани с онкологията? 

Защото тази интердисциплинарна област, средище на научни теории и практически 

дейности, има пряко отношение към промените в състоянието при работата на 

медицинските специалисти.  

Независимо, че тази част от текста беше определена като „по-практическа” ще я 

започнем донякъде по подобие на предходната с думи-термини и имена. Психоонкология 

или онкопсихология? Този пси-Хамлетов въпрос ще бъде изоставен, защото  изборът на 

един от двата термина за сложната теоретико-практическа дисциплина е труден (поне 

разсъжденията за избора ще натоварят доклада). Ще отбележим само, че някои автори 

виждат развитието на психоонкологията в създаването на онкопсихологията, която е раздел 

на клиничната психология в рамките на психологията на кризисните и екстремните 

ситуации. За улеснение ще приемем, че психоонкологията и онкопсихологията са 

синонимни термини.  

В англоезичната литература се предпочита psycho-oncology 
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Както в първата част дадохме някои факти за раждането на термина „бърнаут”, така 

и тук накратко ще споменем нещо за двукоренната дума „психоонкология”. Тя е свързана с 

американската психиатърка Джими Кокър Холанд. Дж. К. Холанд е „майка” на 

психоонкологията. Според публикацията „Психоонкологията. История на развитието” 

(Холланд, Дж., Ривкина, Н. М. Психоонкология. История развития. Консультативная 

психология и психотерпия, 2014, № 1) психоонкологията (или с друг термин– 

психосоциалната онкология) възниква през 70-те години на миналия век, когато става 

възможно открито да се говори с пациентите за диагнозата „рак” и тяхното отношение към 

заболяването. Това съвпада с някои социални промени. Обществеността усеща по-голям 

оптимизъм по повод възможността онкологичните заболявания да бъдат лекувани, основно 

във връзка с големия брой на пациентите, излизащи в ремисия след преминало лечение и 

открито разказващи за своето излекуване, за разлика от онези времена, когато фактът на 

онкологичното заболяване се прикрива заради стигмата на/от заболяването и от страха, че 

то може да се отрази на работата или на личния живот.  

Интересното е, че през 70-те години се раждат „теориите” и за бърнаута и за 

психоонкологията. 

2,2,2. Въпросници и прегаряния 

Беше засегнато отношението ни към изпълнените с числа и графики бърнаут-

публикации. Някои от числата по-скоро са за подсигуряване, за подсилване на научния 

ефект. Приложението на въпросниците по принцип е неотделимо от количествени 

стойности, необходими за обективизиране на сравненията. Действително резултатите от 

прилагането на всеки въпросник, свързан с бърнаута, могат да се включат в качествените 

оценки на това кой. защо, кога и как прегаря. 

Но да се върнем към въпросника MBI. Прегарянето, широко проучен синдром, е 

дефиниран като включващ три факторно различни симптома: емоционално изтощение, 

деперсонализация и редукция на личните постижения (намалена професионална 

ефективност). Някои автори идентифицират два недостатъка в MBI (не само на 

първоначалния му вариант, а и на ревизираните му издания), а именно: а/ елементите имат 
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за цел да оценят чувствата, но половината не се отнасят пряко до чувствата; и б/ категориите 

на отговорите не се изключват взаимно, което затруднява тълкуването на резултатите и 

увеличава грешката при измерване.  

В Русия се използва адаптацията на MBI, разработена през 2007 г. в НИПНИ 

„Бехтерев” (основно от Н. Е. Водопянова). Адаптацията е и за медицинските работници. Тя 

е допълнена с математически модел за изчисляване на общия индекс на прегарянето. Само 

един елемент от адаптацията, за сведение и съпоставка: при MBI формулировката е 02 – I 

feel worn out at the end of a working day (Чувствам се изтощен в края на работния ден);  при 

Опросник выгорания Маслач, MBI/ПВ (Профессиональное выгорание) – После работы я 

чувствую себя как „выжатый лимон” (След работа аз се чувствам като „изстискан 

лимон”); между другото worn означва „износен” (за дреха, обувка...). 

В Русия също така си служат и с един друг въпросник – „Диагностика на равнището 

на емоционалното прегаряне” на В. В. Бойко (Диагностика уровня эмоционального 

выгорания – В.В.Бойко). целта на който е да се диагностицира механизмът на психологична 

защита под формата на пълно или частично изключване на емоциите като отговор на 

избрани психотравмиращи въздействия. Въпросният въпросник е с много повече въпроси, 

на които се отговаря с „да” или „не”, а не като при MBI чрез седем скали. Той също е 

трикомпонентен като на Кр. Маслач. При В. Бойко компонентите са наречени фази и те са: 

„напрежение”, „резистенция” и „изтощение”.  

Вместо да се занимаваме с подробен анализ и критика на въпросниците на Кр. 

Маслач, Н. Водопянова или на В. Бойко, нека да представим някои общи наблюдения за 

емоционалното прегаряне на медицинския персонал с тежест към медицинските лица в 

онкоклиниките   

2.2.3. Прегарянията в онкологичните заведения  

2.2.3.1.Накратко за КОЦ и прегарянията 

Какво е КОЦ? Освен че е съкращение на описания термин „Комплексен онкологичен 

център” в Закона за лечебните заведения (в сила от 9.02.2021 г., Чл. 26б), това е център за 

преодоляване на душевни и телесни болки, свързани с различните форми на ракови 
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проявления.  Всеки онкоцентър е част от специализираната онкомедицинска мрежа в 

страната, която се състои от 13 онкологични диспансера и 3 национални специализирани 

болници. Този вид лечебно заведение естествено си има своя предопределена стуктура, но 

функциите на всяко негово отделение са насочени към сложната борба със злокачествените 

новообразувания. Борбата е твърде продължитела и изисква пределни усилия от  всички – 

от ръководителя на заведението, лекарите, медицинските сестри, клиничните психолози, 

санитарите. В пределните усилия някой от медицинския персонал има вероятност по една 

или друга причина да се „обвърже” със синдрома на емоционалното прегаряне. 

2.2.3.2. Прегарянията на медиците в онкоклиниките 

През май 2019 г. Световната здравна организация добави прегарянето към 11-та 

ревизия на Международната класификация на болестите (ICD-11), характеризирайки го 

като синдром от три измерения: чувство на изчерпване на енергията или изтощение, 

повишена психическа дистанция от работата или чувство на негативизъм по отношение на 

работата и намалена професионална ефикасност. След припомнянето на този важен факт да 

преминем към клиниките. 

Работата в болнична обстановка се характеризира с наличието на множество 

психосоциални и  стресови фактори, свързани с наличието на множество грижи за 

пациентите и техните близки, работата на смени и свързаните с това химически и 

биологични рискове като радиация или контакт с инфекциозни заболявания. Като следствие 

от тези фактори развитието на хроничен стрес провокира синдрома на прегаряне, 

характеризиращ се с наличие на емоционално изтощение, деперсонализация при работа с 

пациенти и понижаване на личните постижения. Прегарянето е признато за професионална 

болест в страните като Швеция и Холандия. Когато силно мотивирани лекари прегорят  и 

първоначалното въодушевление от тяхната дейност се превърне в разочарование, това се 

отразява негативно на работата.  Една добре функционираща здравна система, чието 

качество се определя от действащата лекарска колегия следва да бъде в центъра на 

обществения интерес. Въпросът за натовареността на лекарите стои много близо и до 

проблема със застрашаващата лекарска общност, която често се оплаква от изтощение, 

липса на мотивация, нежелание за работа. Това поставя въпроса за специфичните условия 
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за работа, които водят до заболявания на професионалната група на лекарите. В тази връзка 

възниква въпросът: Защо някои лекари  прегарят в съществуващите болнични условия, а 

други не са засегнати? Нашето мнение е, че ако се даде адекватен отговор на този въпрос, 

могат да се предприемат съответните превантивни и интервенционни мерки, които от своя 

страна да доведат до подобряване на условията на труд и повишаване качеството на 

медицината в България.  

Има описани различни негативни ефекти на синдрома върху здравните специалисти 

като безсъние, раздразнителност, консумация на алкохол, лекарства и други вещества. 

Други неблагоприятни ефекти от прегарянето в здравеопазването: увеличено отсъствие от 

работа и отпуск по болест, по-висок процент на грешки при лечението, неоптимални грижи 

за пациентите, намалено отделено внимание на медика към  потребителите на здравни 

услуги. 

В рамките на здравните професии синдромът е особено разпространен сред 

медицинските сестри (да си припомним случая с акушерката Емилия Ковачева). С оглед на 

това мениджърите, особено на онкологичните центрове, трябва да осъзнават възможността 

от развитие на прегаряне при работещите медици. За да се избегне или ограничи 

прегарянето, са необходими различни интервенции като например кратко обучение за 

психологически умения за управление на различни трудни срещи, програми за обучение на 

онкосестри в устойчивост на състрадание, умора или обучение и образование в общуването.  

В крайна сметка мениджърите, ръководните кадри трябва да започнат да обръщат 

внимание на симптомите на прегаряне в медицинския екип като главоболие, нарушение на 

съня или лоша концентрация, за да могат да предложат лечение за тези негативни 

проявления. А така ще се намалят отрицателните въздействия   върху здравето на 

пациентите. Освен това ръководството на онкологичните екипи трябва да положи усилия 

за подобряване на психо-социалното състояние на работното място, за развитие на умения 

за справяне с проблемните ситуации при онкологичните медицински сестри и за 

повишаване способността им да се подкрепят взаимно. Това от своя страна може да доведе 

до увеличаване на благополучието и задържането на онкологичните медицински сестри.  
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Работата в онкологичен център сама по себе си е особена, твърде сложна, изискваща 

много сили и умения, поради което тези звена изискват специално внимание. В тези екипи 

работещите медици се срещат всеки ден с хора с патологии, някои от които додят към 

смъртта. Чрез страха на пациентите лекарите и сестрите се сблъскват със смисъла на 

собствения си живот и смъртта всеки работен ден. А пък трябва да се справят със 

страданието и скърбта на болни и близки, да общуват често с негативни новини и да вземат 

решения в етично сложни ситуации. 

Онкологичното заболяване е заболяване, съпроводено с изразходването на много 

психични ресурси, вследствие на което могат да възникнат различни форми на психически 

дезадаптации у болните,  които се изявяват във вид на разстройство на настроението, 

тревожност, депресия, суицидно поведениеи, опити за нанасяне на вреда на лекуващия 

лекар или даже на близки. Поведението на пациентите неминуемо се отразява върху 

психиката на лекарите и медицинските сестри. Налице са две възможни ситуации: или 

пресилване на състраданието към болните, или постепенно възприемане на чуждото 

страдание като нещо естествено. Може  да се каже, че при втората ситуация  се оформя т. 

нар. технократско мислене – болният се възприема като „биологична машина”, а 

заболяването (примерно рак на гърдата) се схваща като счупена част от тази машина. Но и 

двете ситуации, крайни по своята същност, нерядко свидетелстват за прегаряне. Те 

разкриват налични у медиците неосъзнати личностни проблеми, които „излизат” на 

професионално равнище. В случая тук наблюдаваме как нерешените личностни проблеми 

подтикват индивида да се обвързва с проблемите на другите.  В практиката на 

специализираните онкологични клиники все по-често се привличат медицински психолози, 

чиято дейност е насочена  към оказване на професионална психологическа помощ не само 

на болните, а и на медицинските лица. В тази посока се повдигат два (от многото) въпроса, 

засягащи взаимодействието между медицинските специалисти и психологическите 

консултанти.  Първият: възможно ли е „осъвместяване” в мненията на двамата специалисти 

по отношение на пациента? Вторият: клиничният психолог длъжен ли е да помага на лекаря 

онколог в конфликтни проблеми между лекаря и  болния, а така също как психологът трябва 

да се отнесе към пациента, който независимо от мнението на лекаря, е взел решение да се 
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обърне към психолога? Към настоящия момент не съществуват разработени модели за 

взаимодействие между лекаря и медицинския психолог в случаите на соматична клиника. 

Необходимо е осмисляне професионалните позиции и на лекаря онколог и на медицинския 

психолог в рамките на психологическата помощ на онкологично болните пациенти. 

На фона на факта, че в българското здравеопазване все повече липсват медицински 

кадри, че изискванията към медиците непрекъснато се увеличават и че заплащането не е на 

необходимото ниво, то емоционалното изтощение е неминуемо. Професионалната 

ангажираност във високо рискова и стресова среда сама по себе си е достатъчно обяснение 

за появата на емоционално изтощение. Създават се междуличностни конфликти, които 

пораждат обтегнати взаимоотношения, пряко влияещи на цялостната обстановка. 

Поемането на допълнителни смени, поемането на работа от чужда компетентност заради 

организационни неуредици също е честа практика. Невъзможността да се излезе в полагаем 

годишен отпуск в желаното от медика време, неплащането на извънредните часове положен 

труд са също повтарящи се практики. В крайна сметка резултатът от всички тези така 

случващи се събития е честата смяна на работните места, особено при медицинските сестри, 

но съща така е честа практика и при лекарите. В крайна сметка за да оцелее емоционално 

личността, това може да стане при наличие на компенсиращ емоционален ресурс. Когато 

това обаче продължи извънредно дълго, емоционалното изтощение преминава в 

деперсонализация и намалено лично постижение. Съвкупността от тези три компонента на 

едно място преливат в различни нюанси на бърнаут. 

3. Вместо заключение 

3.1. Това не е обобщение на написаното по-горе. Просто е опит да се каже какво не 

успяхме да представим, какви въпроси ни вълнуваха и какво предстои. 

Нека да кажем в едно изречение какво се опитахме да кажем, но не го формулирахме, 

не го изразихме с ясни езикови средства. Прегряването на медиците (в частност на 

онкомедиците) е необходима за душата сложна болка, особена реакция, породена от 

болките на страдащи хора.  
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3.2. Въпроси с разнороден характер 

- Ако бърнаутът според СЗО хем е болест, хем не е болест, защо 69 % от медиците се 

заразяват от него? (Странично уточнение: въпреки представената в началото уговорка, че 

няма да представяме процентни числа, тези 69 % ги споменахме, защото Ким Милс, 

водещата  подкаста  Speaking of Psychology  на APA-American Psychological Association, 

започва с проценти пространното си интервю с гуруто на бърнаута проф. Кр. Маслач/х: Why 

we’re burned out and what to do about it, with Christina Maslach, PhD, Episode 152.) 

- Има ли колективно прегаряне? 

- Клиничният психолог не е ли медицинско лице , щом като работи в медицинско 

заведение? 

- Кой прегаря повече – лекарите или леярите, лекарите или учителите, 

общопрактикуващите лекари или онколекарите, онколекарите или онкосестрите? 

- Лекарите онколози изпитват ли удоволствие от болката си, когато страдат заедно с 

пациентите си?  

- Ръководителят на КОЦ прегаря ли, когато негово медицинско лице прегори? 

 - Защо българският и руският език са се разминали в употребата на думата „досада”? 

- Защо кълвача  не го боли глава, не страда от мигрена, не прегаря от еднообразието, 

въпреки че по цял ден еднообразно си блъска главата? 

3.3. Четири бъдещи задачи 

1/ Чрез съществуващите въпросници периодично да се правят проучвания в КОЦ за 

наличието на прегаряне  и за изменението му при медицинския персонал. 

2/ Да се изследват значимите български публикации за бърнаута в областта на 

медицината и да се публикува обзорен материал за тях.   

3/ Да се проектира Стандарт за дейността на клиничния психолог в КОЦ. 
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4/ Да се организира създаването на изследователска група на клиничните психолози, 

която да работи за изграждането на Български въпросник за прегарянето (вариант за 

работещи в медицински заведения) по подобие, но не и като повторение на испанския 

въпросник  Spanish burnout inventory (SBI).  

3.4. Финални думи 

Прегарянето сред медиците онколози не е голямо и спасение дебне отвсякъде. 
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