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ПСИХОЛОГИЯТА И ПРИОРИТЕТИ
НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЗДРАВЕ
В ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ 2020
Бистра Ценова
НЦОЗА – София, ВСУ – Варна, e-mail: bistratz@abv.bg°
Резюме: Целта е да се идентифицират приоритетите на изследванията в професионалното здраве и безопасност (ЗБР) през следващите
години в съответствие с целите на „Европейската стратегия 2020” и
свързаните с тях основни предизвикателства пред психологията. Демографските промени, глобализацията с произтичащото увеличаване на
психосоциалния риск за здравето, пред които е изправена Европа, обуславят необходимостта от развитие на теорията, практиката и
компетентността в двете области – психология (на здравето) и
обществено здраве, съчетаващи интердисциплинарни подходи. Темпът и
съдържанието на работата се променят, а с това се повишават
изискванията и последствията за психичното здраве на работещите и
обществото като цяло. Очертана е концептуалната рамка на основните
насоки за приносите на психологията в съответствие с приоритетите на
професионалното здраве.
Ключови думи: демогфски промени, глобализация, психосоциални
рискове при работа, психично здраве, баланс работа-семейство,
гъвкавост
PSYCHOLOGY AND PRIORITIES OF OCCUPATIONAL HEALTH
IN EUROPEAN STRATEGY 2020
B. Tzenova
Abstract. The aim is to identify research priorities in occupational health
(OHS) in the coming years in accordance with Europe 2020 strategy and the
evolving from them main challenges psychology is facing. Demographic
changes, globalization and accompanying increase of psychosocial health risk,
Europe is confronted determine the necessity of theory, practice and
competency in both fields – (occupational) psychology and public and
occupational health, combining interdisciplinary approaches. With the change
°

Адрес за кореспонденция/ for correspondence:
Доц. Бистра Ценова, д. психол.
Assoc. Prof. Bistra Tzenova, Dr.rer.nat.
National Center of Public Health & Analysis
Sofia 1431, Blvd. “Acad. Ivan Geshov” No. 15
Tel.: (+359 2) 8056203 e-mail: b.tzenova@ncpha.government.bg
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of work and job’s intensity and content, change also the mental health
requirements and consequences for the working people and the society as a
whole. Revealed is the conceptual framework of main of contributions of
psychology in conformity with the OHS priorities.
Key words: demographic changes, globalization, psychosocial work
issues, mental health, work-life balance, flexwork

Увод
В комюникето си от 29.06.2011 г. Европейската Комисия
подчертава, че промоцията и укрепването на доброто здраве при
работа е интегрална част от поставените в „Европа 2020” цели за
интелигентен растеж и влияе положително върху производителността и конкурентоспособността. На 9.11.2011 Комисията приема
предложението за 3-та многонационална програма „Здраве за
растеж (2014-2020)”, която усилва и подчертава връзките между
икономическия растеж и здравето на популацията в много поголяма степен от предишните програми. Само здрави хора могат да
достигнат пълния си икономически потенциал. Програмата посочва,
че здравните проблеми са една от главните причини за отсъствия от
работа и ранно пенсиониране и подчертава, че увеличаването на
годините живот в добро здраве е предпоставка за достигането на
целта 75% заетост за възрастта 20-64 и избягването на ранно
пенсиониране поради болест. Здравните проблеми са една от главните причини за отсъствия от работа и ранно пенсиониране. Подълъг активен трудов живот е икономическа и социална необходимост, а изследванията по ЗБР могат да допринесат за достигането
на тази цел като намерят решения, помагащи на работниците да
останат здрави и работоспособни, мотивирани и желаещи да
продължат трудовата си кариера.
Приоритетите за изследвания по ЗБР през следващите години
съответстват на приоритетите в „Европейската стратегия 2020” и
програмата „Хоризонт 2020” (Европейска комисия 2010,2011) и
техните ключови цели за постигане на „интелигентен, устойчив и
включващ растеж”, чрез поощряване и развитие на икономика с
висока заетост водеща до икономическо, социално и териториално
обединяване и единство. Подобряване на здравето на работещата
популация допринася за подобряване на здравето на общата
популация.
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Крайната цел на професионалното здравеопазване1 с фокус
върху здравето на работещата популация съвпада с тази на
общественото здраве и трудовата здравна психология (occupational
health psychology). Затова от първостепенно значение е да се идентифицират приоритетните области на приложение на психологията
и развитие на компетентностите на психолозите в съответствие с
приоритетите на професионалното здравеопазване в рамките на
европейската стратегия „2020”. С тази цел е проведен следващият
анализ и са систематизирани водещите за трудовата и организационна психология предизвикателства в съответствие с основните
предизвикателства, пред които е изправена Европа до 2020 г.
Стратегията „2020” идентифицира като такива: демографските
промени, глобализацията и свързаните с нея промени в света на
труда, повишаване на световната конкуренция за природни ресурси,
застрашаването на околната среда.
Психосоциалните фактори на труда и стресът като приоритет в
Новата национална стратегия по безопасност и здраве при работа
2013-2020 сме анализирани по-детайлно на друго място.
1. Демографски промени
Населението на Европейския Съюз застарява, като броят на
хората на 60 и повече години се увеличава с повече от 2 милиона
годишно, съответно делът на възрастните работещи от 55 до 64 г. се
очаква да се увеличи с 16% до 2030 г. Фокусът на текущите политики за застаряващото население е върху идентифициране на
факторите, влияещи върху решението за пенсиониране, превенция
на ранното пенсиониране, създаването на възможности за възрастните работещи да останат активни и производителни по-дълго време, тясно свързано с адаптацията на работните места и организацията на труда към потребностите и възможностите им [1, 2].
Изследване на трудовата заетост на по-възрастни работещи идентифицира ниското им участие като последствие от неблагоприятната
комбинация на условията на заплащане, закостенялост в организацията на работното място, неадекватност на уменията и компетенциите и лошо здравно състояние, а не толкова желанието за ранно
пенсиониране. Очевидно е, че удължаването на трудовата кариера
1

Съгласно СЗО и МОТ определението за "професионалното здравеопазване
(трудова медицина)", залегнало в действащата нормативна база (Наредба 14, ДВ
1998 г), e "дейност с широк обсег, включваща различни специалности", в която
важна роля изпълнява психологията на труда.
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зависи от адаптацията на работните места и организацията на
труда, които са от полза за работещите от всички възрасти. Необходими са повече изследвания за това какви да са дизайнът на
работното място и организацията на работата, за да отговарят на
потребностите на застаряващите работници. Освен това са необходими изследвания върху ефектите на специфични експозиции на
работното място върху процеса траекторията на нормалното
стареене. Затова интервенции на работното място с целева група повъзрастните работещи за подобряване на организацията на работата, обучение и адаптация на работните места трябва да са обект на
особено внимание и са във фокуса на няколко международни
проекта.
Включването на повече жени в пазара на труда е ключов
фактор за достигане на стратегическата цел на ЕС 75% трудова
заетост до 2020 г. Делът им в работната сила се увеличава постоянно и това налага да се отчитат различията в риска за здравето
и безопасността при работа за участващите жени и мъже от гледна
точка на ефектите на риска, експозицията на опасни емисии,
въздействието им върху репродуктивното здраве, физическа тежест
на труда, ергономичния дизайн на работните места, продължителност на работния ден, а също така и грижите за дома [1, 3-5].
Половите стереотипи по отношение на домакинската работа омаловажават влиянието й върху женското здраве. Комбинацията от пол
и социално неравенство взема най-тежката си жертва по отношение
на физическото и психично здраве на жените на най-ниските
стъпала в йерархията и кариерата. Тези аспекти налагат лансирания
от МОТ по-диференциран джендър-подход на изследване и превенция, интегрирането на аспекта на женския труд във всички
области на свързаните с труда изследвания [1, 5, 6].
През последното десетилетие се отбелязва безпрецедентно
нарастване на имиграцията както от трети страни, така и в рамките
на ЕС-27, вкл. България, което е свързано с потребността от допълнителни усилия и специални политики за интеграция в приемащата
страна и пълноценното ползване на потенциала на новодошлите,
немислими без осигуряване на адекватни нагласи и отношение в
приемащите общности и социума като цяло. Като се има предвид,
че повечето имигранти са относително млади, т.е. допринасят за
увеличаването на работната сила в ЕС, като по прогноза ще съставят близо една трета от нея през 2060 г., ясно изпъква необходимостта от допълнителни усилия за интеграцията им. От решаващо
значение в този процес са основни предпоставки по отношение на
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света: психологически, че хората могат да се променят бързо,
когато необходимостта от това е добре обяснена, и че в степента, в
която бъдещето е предсказуемо, то се формира от убежденията на
хората какво е възможно и какво е желано. Ускоряването на тези
процеси е предизвикателство, напълно във възможностите на
приложната психология.
В следващите години пазарът на труда ще се характеризира с
все повече нарастващо разнообразие – демографски (повишено
участие на жените, на имигрантите, на възрастните и младите, на
работещите с увреждания), с временни трудови договори и нестандартно работно време [1, 2, 5, 7]. Тези демографски групи са представени диспропорционално в различните режими на нестандартно
работно време и непостоянни трудови правоотношения. Затова от
решаващо значение е изследването и мониторингът на променящата
се скала и естество на рисковете за здравето на работещите с
увеличаването на пропорциите на тези групи в работната сила.
Методите за мониторинг, изследване и обучение с цел повишаване
на компетентностите за справяне с изискванията, следователно и на
адаптацията и здравето им, анализ и интерпретация на взаимовръзките между действащите фактори (индивидуални, социални,
икономически и политически), както и оптималната комуникация
на риска в разнородните групи изискват компетентност в различни
психологични дисциплини. Комуникацията на риска изобщо, в
частност и за ЗБР, по своята същност е трансфер и разпространение
на резултатите от проведените изследвания и обобщения.
Остаряването води до повишаване на риска от развитие на
нарушения и заболявания, а здравните проблеми са най-честата
причина за напускане на пазара на труда преди установената пенсионна възраст [1, 7]. Мускулно-скелетните увреждания и растящото разпространение на нарушения на психичното здраве [1, 7, 8]
са основните диагностични причини за пенсиониране по инвалидност. Днес вече е доказана ролята на психосоциалните рискови
фактори за развитието на МСУ, но влиянието им в контекста на
многофакторната причинна обусловеност и съответните превантивни мерки не са достатъчно изяснени [6,7]. Затова е от решаващо
значение работата и дизайнът на работните места да са организирани така, че развитието (или най-малко влошаването) на тези
заболявания да бъде предотвратено, повече работещи, вкл. тези с
хронични заболявания, да имат възможност да работят до
определената пенсионна възраст.
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Необходими са повече изследвания за идентифициране на
поддаващите се на промении фактори на работното място и възможните интервенции с цел превенция на неработоспособност и
инвалидизиране и ненужна загуба на работното място. Много малко
хора с намалена работоспособност успяват да останат икономически активни. Разходите за помощи за инвалидност днес представляват значително тежест за обществените средства и финансиране и възпрепятства икономическия растеж, тъй като намалява
ефективните трудови резерви. Увеличаването на здравните проблеми с възрастта поради неизбежните и естествени процеси на
стареене не означава непременно влошаване на постижението и не е
достатъчна причина за изключване на индивида от работната сила.
С развитието на компетентността в областта на общественото
здраве, на преден план в Европа излиза нов проблем – психичното
здраве. Според Световната здравна организация „психично здраве“
означава „състояние на благополучие“, при което индивидът
реализира собствения си потенциал; може да се справя с нормалния
стрес в живота, да работи продуктивно и да допринася за
ефективното функциониране на общността“. Психичните разстройства са най-голямото здравно-политическо предизвикателство на 21. век в ЕС. Шокиращата Европа статистика за широкото разпространение на неврологичните и умствени разстройства
при 38,2% от общата популация изисква смяна в приоритетите на
общественото здраве, на здравната политика [8]. Завършеното през
2011 г. проучване на група специалисти невролози, психолози и
статистици на количествено натоварването вследствие на различни
„нарушения в работата на мозъка” в 30 европейски страни показва,
че през коя да е една година повече от 168 милиона души са с
клинично значимо психично разстройство. Те са еднакво чести във
всички възрастови групи и са широко разпространени дори при
децата и младежите. Разпространението не е всичко: измерителят на
тежестта на отделните заболявания DALY (загубени години живот
поради преждевременна инвалидност/смърт) показва, че „мозъчните разстройства” – психични и неврологични – са най-голямата
тежест за здравето на популацията, като съставят 27 % от тежестта
(икономически разходи) на всички заболявания. Количествената
оценка на разпространението на клинично изразената депресия в
30-те изследвани страни е за 30 млн. души – най-голямата единична
тежест от всички заболявания при хората. Увеличаващ се брой
клинични и епидемиологични изследвания привеждат солидни
доказателства за здравните ефекти на психологични фактори като
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стрес, социална изолация, враждебност и агресивност, тип А поведение, наличието на адекватни подходящи начини на справяне или
социална подкрепа. Пилотни изследвания у нас показват, че склонността към агресия у нас се увеличава постепенно от юношеска
възраст до 60 г. [9].
Психичното здраве е ключовият аспект на благополучието и
качеството на живот, вкл. на работното място, с последствия за
производителността и иновациите [10]. Редица фактори (професионални, социални, семейни, лични и др.) могат да доведат до влошаването му. Европейският пакт за психично здраве и благополучие [11] изтъква значението на психичното здраве и доброто
самочувствие за силна и конкурентоспособна Европа и посочва, че
запазването и подобряването на психичното здраве е приоритет,
ключов ресурс за производителността и иновациите в ЕС.
Редица изследвания установяват неравенства в здравето
между отделните страни и социални групи, тенденция за увеличаването на здравните проблеми, смъртността и заболеваемостта с
нарастването на бедността и неравенството в дохода и позицията в
социалната йерархия [1]. По такъв начин значителните икономически, политически и социални промени в отделните страни
оказват мощно въздействие върху живота на хората. Ръстът на
общата заболяемост от психични разстройства [8, 10-11] със започването на социално-политическите реформи (ендогенни и вследствие на социален стрес) дават основание да се говори за болен
социум.
Концептуалният модел за причинните връзки между заетостта
и неравнопоставеността по отношение на здравето включва сложни
взаимодействия с контури на обратна връзка между множество
компоненти:
- власт, вкл. пазар на политическата власт съюзи, корпорации,
институции), политическа власт – партии и правителство, политическа власт на обществото – НПО, граждански съюзи и движения,
асоциации;
- политики – пазар на труда (нормативна база и индустриални
отношения и собственост), социални политики;
- заетост – пълен работен ден, безработица, стандартен/временен трудов договор, частично или напълно неформален, икономическа заробеност, детски труд, в корените на които са принадлежност към социална класа, пол, възраст, етническа принадлежност, имиграционен статус,
- материална депривация и икономическо неравенство,
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- структура, функциониране и обезпеченост на здравната
система;
- организация на труда – условия на труд, експозиция на
различни опасности, рискови фактори;
- социални мрежи и семейни връзки и сплотеност.
В Програмата на СЗО от 1985 изрично е записано настояване
за разкриване и отстраняване на създадени и повлияни от обществото "рискови за здравето фактори" и болестотворни "структурни
поведенчески причини", за политически наложени промени в условията на живот, работа, среда, против социални и икономически
интереси и сили.
Темпът и съдържанието на работата се променят, а с това се
повишават и изискванията и проблемите за психичното здраве.
Необходими са активни действия за оползотворяване на свързания
със стреса и психичните нарушения неизползван потенциал за
подобряване на производителността. Сключеният през 2008 г.
Европейски пакт за психично здраве и благополучие [11] признава
ползите от психичното здраве за Европейския Съюз.
2. Глобализация и променящият се свят на труда
Приоритети на професионалното здравеопазване (ЗБР)
Глобализацията не е само икономически процес, а се формира
от множество фактори, които бързо променят обществото ни. Тя
създава възможности за икономически растеж, но и изостря конкуренцията и икономическия натиск с резултат преструктуриране на
компаниите – (реорганизация, затваряне, сливания, съкращения,
преместване, аутсорсинг и др.) и последствия за работещите,
включващи повишена интензивност на труда и несигурност на
работното място, водещи рискови фактори за здравето и безопасността при работа днес: колкото по-несигурна е работата,
толкова по-силна е връзката с показателите за заболеваемост и
смъртност [12]. Европейски монитор на преструктурирането регистрира повече от 14 000 широко мащабни преструктурирания на големи компании от 2002 до средата на 2012 г. По време на преструктуриране и реорганизация, перманентни процеси повече от 20
години у нас, чувството за смисъл и значимост на работата са
особено застрашени [13]. Затова от началото на икономическата
криза въпросите с преструктурирането са на първо място в политическите дебати на правителства и социални партньори в ЕС.
Изследванията по ЗБР са необходими за справяне с негативните
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ефекти на глоба-лизацията за фирмите и работниците в контекста
на демографските промени и баланса работа-живот [2,4].
По процент работещи, които мислят, че здравето и безопасността им са изложени на риск поради изпълняваната работа, с 39%
България е на 4. място от 31 страни в Европа, а по собствени
проучвания в отделни извадки у нас този процент достига 48.
2.1. Глобализацията е тясно свързана с развитието на новите
технологии, в частност с информационните и комуникационни
технологии, интернет. Бързото им разпространение променя организацията на производството, условията на работа и организация на
труда – развива се 24/7 икономиката, изискваща гъвкава организация на работата, гъвкаво работно време и готовност за работа
по всяко време. С компютъризацията и автоматизацията на работните системи се увеличават фиксираните работни пози и обездвижването при работа, свързани с повишен риск за здравето от
сърдечно-съдови (ССЗ) и мускулно-скелетни заболявания, някои
видове рак и психологични разстройства като депресия и
тревожност.
2.2. Тормоз и насилие на работното място
Преходът към базирана на знания икономика и непрестанното
увеличаване на сектора на услугите са свързани с увеличение на
психосоциалния риск вследствие на честите контакти с хора и
изискването за постоянна готовност на работещите да се отзовават
„на повикване” 24 часа, особено често в сферата на здравеопазването, образованието и социалния сектор, често изложени допълнително на високо емоционално натоварване, насилие и тормоз по
време на работа. При засегнатите се установява тенденция за повече
оплаквания от обусловено от работата влошаване на здравето им,
преживяване на депресия, тревожност, нервност, разстройства на
съня и проблеми с вниманието и концентрацията [14, 10]. Злоупотребата със служебното положение за тормоз на подчинени кореспондира с влошаване на здравето и благосъстоянието на работещите, нагласите за труд и отношението към работата, и изпълнението й. С времето в различни страни е събрано огромно
количество данни как благосъстоянието на работещите се обуславя
и променя в зависимост от психичния тормоз на работното
място[14]. Все още обаче липсват общоприети дефиниции и
класификации, както и системни стратегии за по-добра оценка на
свързаното с работата насилие на европейско ниво, предизвикателство и за психологията.
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2.3. Работата на срочен договор влияе негативно на ЗБР колкото по-несигурна е работата, толкова по-силна е връзката с
показателите за заболеваемост и смъртност, психосоматични
нарушения [13, 6-7].
Много психосоциални фактори на работното място увеличават
риска от тревожност, депресия и изтощение [4], резултиращи върху
семейните отношения. Известно е, че децата на родители с
тревожност и страхови разстройства са със 7-кратно повишен риск
да развият такива проблеми като пораснат и имат сериозни проблеми в училище. По такъв начин психосоциалните фактори на труда
са детерминанта и на общественото здраве.
2.4. Работно време и баланс професионален-семеен живот
(работа-бит)
Ключови компоненти на работното време са неговата
продължителност, разписание и разпределение. По всяко от тези
измерения индивидуалното работно време е включено в рамката на
установени и съгласувани от основните участници в трудовата
дейност сложни системи от взаимодействия. Работното време и
балансът работа-живот зависят и се определят от взаимодействието
на 1) обществената политика, нормите за труд и работно време
(плавно работно време, индивидуална гъвкавост), равнопоставеност
на половете, 2) характеристики на работното място и условия, и 3)
пол, индивидуални характеристики, жизнен стадий.
Изразените структурни, организационни и технологични промени в работната среда нарушават баланса работа-семейство и
следователно здравето и благополучието. От 1980 г. се проявява все
по-изразена тенденция към децентрализация и индивидуализиране
на работното време под влияние на изискванията за по-голяма
адаптивност към ограниченията на пазара и значителните промени
в половото разделение на труда [4,5]. Балансът професионаленсемеен живот, накратко работа-бит, се определя като възприятие
на работещия, че множество области на личното време, грижа за
семейството и работата се поддържат и интегрират с минимален
ролеви конфликт. Политики на работодателя за поддържане на този
баланс, насочени към семейството имат за интеграция на упражняваната професия с живота извън работата варират широко от
фирма до фирма [5,14]. Дисбалансът работа-бит е на трето място от
7-те неща, които правят сестринската работа тежка и неприятна,
причина за ранното напускане на медицинските сестри (по Ценова
в[4]), проблем с особена актуалност в България. Според Национално изследване на условията на труд в България [16] наетите в
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сектори Образование и Хуманно здравеопазване и социална работа
най-често са ангажирани с домакинска работа в сравнение с останалите 19 сектора. Сектор Здравеопазване се откроява отрицателно
и по удовлетвореност от работното време и се отнася към групата
сектори със значителен риск по отношение на осигуряването на
баланса работа-личния живот на фона на последните изследвания
на Еврофонда за поразителен висок процент работещи най-малко 48
часа през седмицата [1](2) в страните от Източна Европа - 20% от
мъжете и 11% от жените.
2.5. Психосоциален риск на работното място и здраве
Темпът и съдържанието на работата се променят, а с това се
повишават и изискванията и проблемите за психичното здраве.
Психосоциалните и организационни рискови фактори като високото
трудово натоварване, притискащи крайни срокове, продължително
или необичайно работно време (сменна и нощна работа, дежурства),
временна работа или изолирани работни места, поотделно или в
комбинация, с голяма вероятност допринасят до развитието на
определени хронични разстройства и заболявания. Същността и
механизмите на много от комплексните взаимодействия между
психосоциалните рискови фактори на труда, рисковите поведения и
хроничните заболявания и здравното състояние, включително
професионалните заболявания и свързани с работата разстройства,
все още не са добре изследвани или разбрани [4].
Четвъртото и пето проучване на условията на труд и живот на
Еврофонда (EWCS) [1]2 показват, че 69% от работещите в ЕС
смятат, че работата им влияе върху здравето във формата на обща
умора, болки в гърба, стрес (28%), че свързаната със стреса при
работа болестност е главната причина за тревога поради отраженията й върху индивида, производителността и националните икономики, както и че физическото и психично здраве, и безопасността
на труда са слабо свързани с традиционните фактори, а основните
зависимости следва да се търсят при психо-социалната работна
среда и организационните фактори. Процентът на изпитващите
обща умора е най-висок в България (51%), както и делът на
недоволните от условията си на работа – 35% при средно 28%. С
39% убедени в здравния риск на работата си, ние сме на 4. място
сред 31 страни в ЕС, като същевременно сме на последно място по
2
Здраве и добро самочувствие на работното място: доклад, основаващ се на петото
проучване за условията на труд в Европа“, (EWCS), <http://www.eurofound.
europa.eu/publications/htmlfiles/ef1302.htm> (27.11.2013)
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възможност за избор или промяна на методите на работа (51%), и по
доходи на глава от населението – източник на постоянно напрежение и стрес и на работното място според три четвърти от изследваните от нас през последните 15 год. професионални групи.
Собствени изследвания в различно организации [6] показват,
че най-често срещаните източници на напрежение (стресори) при
служители са: неадекватно възнаграждение за свършената работа
(65,6%), работа с компютър (41,4%), липса на признание за добре
свършена работа (38,9%), недостатъчно време за задоволително
изпълнение на работата (36,9%), неудобна, неергономична мебел
(30,6%). Повече от половината анкетирани считат, че работата
влияе върху здравето им, а според 30% здравето им е изложено на
риск вследствие на изпълнението на служебните им задължения.
Влиянието на работата върху здравето на анкетираните се изразява
в обща умора (61,8%), стрес (45,9%) и болки в гърба (33,1%) –
преживявани от служителите като тясно причинно свързани с
ежедневната им работа.
В публикувания през 2013 г. доклад „Здраве и добро самочувствие на работното място”2 са анализирани качеството и сигурността на работното място и тяхната връзка с доброто самочувствие, както и широкото разпространение на отсъствията от работа
и неоправданото присъствие и се прави извод, че физическото и
психичното здраве, както и безопасността на труда са слабо свързани с традиционните фактори, че основните зависимости следва да
се търсят в психо-социалната работна среда и организационните
фактори. Общо 47% съобщават за повече от два здравословни
проблема със силна взаимовръзка между физическото и психическото състояние.
2.6. Депресия. В съответствие с показателя за психично
благополучие на СЗО 23% от работниците в Европа съобщават за
ниски равнища на самочувствие и следва да бъдат прегледани за
депресия, а 6% вероятно страдат от клинично изразена депресия –
върхът на айсберга. Депресията и свързаният с работата стрес са
в центъра на все по-голямо внимание, тъй като те могат да доведат
до понижено самочувствие и в крайна сметка — до неспособност за
работа. През 2004 г. социалните партньори на равнище ЕС сключиха Европейско рамково споразумение относно стреса, свързан с
работното място за идентифициране, предотвратяване и овладяване на проблемите, свързани със стреса на работното място. През
2008 г. Европейската комисия, заедно със съответните социални
партньори и заинтересовани страни, подписа Европейския пакт за
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психично здраве и благоденствие [11], изтъквайки значението на
психичното здраве и доброто самочувствие за силна и конкурентоспособна Европа. Качеството на работното място и перспективите за работа (сигурност на работното място, напредване в
кариерата, качество на трудовия договор) оказват най-силно
въздействие върху доброто самочувствие, ключов ресурс за
производителността и иновациите в ЕС.
2.7. От 2005 г. промоцията на здравето на работното място е
включена в плана за действие на Европейската Комисия като важна
цел на европейската политика в областта на общественото здраве.
Промоция на здравето (ПЗ) е процесът на предоставяне на възможности на хората да повишат контрола си върху детерминантите на
здравето и при това да подобрят здравето си. Той представлява
всестранен социален и политически процес, който включва не само
мероприятия насочени към увеличаване на уменията и способностите на индивидите, но също така дейност, насочена към промяна
на социалните и икономически условия и средата, така че да смекчи
тяхното въздействие върху общественото и индивидуално
здраве[17].
2.8. Осигуряването на здравословни и безопасни и условия на
труд в най-широк смисъл е една от основните цели в новата
социална политика на Правителството на Република България от
2002 г., която отчита промените в света на труда и появата на нови
рискове. “Благосъстоянието при работа” е координиращият елемент
на всички, разнообразно насочени дейности на единната държавна
политика, преследваща защитни цели и мотивация за труд, превантивни мерки за защита на човека и за създаване на условия за
ефективен, безопасен и здравословен труд посредством: “превенция
на професионалните и социални рискове, обхващащи стрес, безпокойство на работното място, депресия, рискове, свързани със зависимости и предприемане на съответни мерки.” Оценката на риска
обхваща и социалните рискове произтичащи от новите форми на
заетост, депресия, страх от безработица, прилагане на различни
форми за управление на работното време, необходимостта от
допълнителна квалификация и обучение, липса на мотивация при
неперспективни трудови отношения, йерархически взаимоотношения, които са елемент на “благосъстоянието при работа”. Американската асоциация на сестрите от интензивни отделения [18]
идентифицира шест стандарта за поддържането на здравословна
работна среда: а) умела комуникация, б) истинско сътрудничество,
в) ефективно вземане на решения, г) адекватно признание, д) до22

статъчен и адекватно разпределен персонал, е) автентично лидерство, т.е. мениджмънтът да е в състояние да се ангажира, и да е
съпричастен с членовете на екипа си, с цел ефективно решение на
проблемите, които възникват в работната среда.
Научни изследвания разкриват потенциала на лидерския стил
да влияе и въздейства върху здравето, безопасността, и благосъстоянието (well-being) на работещите. Водещ принцип в доброто
лидерство по ЗБР е адекватната оценка на работната сила, насърчаване на активното участие на работещите в създаването и
внедряването на различни мерки за промоция на здравето при
работа, признание и уважение, с емпирично доказани фактори за
успех: мотивация, насърчаване на широко участие на работещите в
дейностите по ЗБР, с включване на семействата и децата им,
съвместно търсене на решения, а не обвинения при грешки [19,6].
Лидерството може да бъде изразено по различен начин и на
различно ниво. На ниво мениджъри на средно и низово ниво, активното ръководство по ЗБР може да се култивира чрез използването
на ефективни двупосочни системи на комуникация и ефективни и
отворени структури на управление, където е уместно, с насърчаване
на идеи и предложения от работниците и обратната връзка.
Активното и постоянно включване на работещите в подобряването и управлението на безопасни и здравословни процедури и
условия на труд е ключов маркер за добро ръководство по ЗБР и
ефективна промоция на здравето на работното място [5, 10-12, 20,
21]. Ръководителите могат и трябва да насърчават сътрудниците си
да се включват активно в процесите на утвърждаване на работното
им място като безопасно и здравословно чрез предоставяне на
пълна съвременна информация и качествено обучение по отношение на ЗБР. Участие е много повече от консултация – работниците и
техните представители също са включени във вземането на
решения.
2.9. Традиционно трудовата здравна психология се фокусира
върху рисковите фактори на работното място и техния неблагоприятен здравен и повечето интервенционни изследвания са насочени към откриване и управление на професионално обусловени
здравни проблеми, а не към подкрепление на положителните
аспекти на работата. Позитивната здравна психология подкрепя
интегриран подход, който балансира положителните и отрицателни
аспекти на труда и благополучието. Този позитивен подход на
здравната психология трябва да бъде развиван по отношение на
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изследванията на условията и здравните ефекти на трудовата
дейност.
Психология на здравето и професионалното здраве си взаимодействат и допълват добре в теорията, в изследванията и в практиката. Фокусът е върху актуалните фактори, обуславящи необходимостта от изследвания, подготвени специалисти и развитие и в
двете области, където взаимодействат мултидисци-плинарни екипи,
но всички с принос за постигането на крайната цел – подобряване и
поддържане на здравето. Професионалното психично здраве и
обуславящи го фактори (вкл. професионално значими качества и
професионален подбор, здравни ресурси) обхваща трите направления, които СЗО дефинира като основни задачи на съвременното
интердисциплинарно професионално здравеопазване (1998):
1/ Поддържане и подобряване на здравето на работещите и
трудовия им капацитет;
2/ Подобряване на работната среда и на самата работа с цел
безопасност и здраве;
3/ Развитие на организацията на труда и фирмената култура в
посока, която подкрепя здравето и безопасността на работа и по
този начин създава положителен социален климат, и повишаване на
производителността.
3. Нови технологии и работни места и ЗБР
Бързата експанзия на икономическата дейност на човека в
световен мащаб поставя под все голям натиск ограничените
природни ресурси на Земята и капацитета за приспособяване на
екологичната й система. Необходимостта от повишаване на енергийната и материална ефективност на всички дейности на човека до
изцяло нови равнища в относително кратък период от време, и от
създаване на нови процеси и технологии, вкл. зелените технологии,
означава, че могат да възникнат нови рискове за здравето и/или да
се увеличат съществуващите. Не е изучен и потенциалният риск за
здравето свързан с нови технологии като нанотехнологиите.
Невидимите рани от войната. С новоутвърдените „умиротворителни военни мисии”възникват и нови здравни рискове за изпълнителите. Проучване на RAND корпорацията върху психичното
здраве на войници-умиротворители във връзка с проблеми, причинени от военни операции, вкл. фобии, страхови разстройства,
депресия, натрапливости и най-вече повсеместно срещани предизвикателства като травматично мозъчно увреждане (ТМУ) и суицид
установява, че «невидимите рани от войната» корелират с трав24

мата. Експертите й оценяват, че 25-35% от изпратените в Близкия
изток служители (2 милиона) страдат от някаква форма на ТМУ
и/или пост-травматично стресово разстройство (ПТСР). Професор
Lewine от мрежата за изследване на съзнанието3 (The Mind Research
Network) изучава възможностите за терапия на невидимите рани от
войната и доказват, че умът/съзнанието на индивиди с диагностицирано ПТСР винаги работи в режим „опасност” и по това се
различават от здравия човек .
Последните анализи на СЗО и Европейската агенция за здраве
и безопасност на работа показват, че обусловените от организацията на труда рискови фактори, както и свързаните с психосоциалния стрес проблеми, днес са сред най-важните задачи, пред
които е изправено професионалното здравеопазване.4 Тренинг и
обучение на ръководители, служители, здравни специалисти за
управление на стреса и разширяване на целите и стратегиите на
органите за здраве по места и отрасли, са генерални категории
стратегии на политиката по здраве и безопасност, приложи ми във
всяка фирма.
Изследванията по ЗБР са необходими за справяне с негативните ефекти на глобализацията за фирмите и работниците в
контекста на демографските промени. По-дълъг активен трудов
живот е икономическа и социална необходимост: изследванията
могат да допринесат за достигането на тази цел като намерят
решения, помагащи на работниците да останат здрави, ангажирани
и желаещи да продължат трудовата си кариера.
Изброените фактори с влияние върху бъдещето на здравето и
приоритети за изследвания, както и значението на психичното
здраве за някои стратегически цели в политика на ЕС – проспе3

Visualizing the Invisible Wounds of War: TBI & PTSD, <http://www.
militarybehavioralhealthcare.com> (22.1.2013)
4
В последните документи на СЗО във връзка с определението "трудова медицина"
като приоритетни направления за изследване на професионалната експозиция са
посочени (освен биологичните и канцерогенни фактори): Насилие, психологичен
терор на работното място; eкспозиция на физическо натоварване; Шум при работа
и екстрауралните му ефекти като мощен стресор; рофесионален стрес (до 50% от
работещите); Експозиция на химични вещества - с отчитане на "нови" професионални заболявания в резултат на експозиция на химикали като "органичен
психосиндром"; Начин на живот и фактори на средата - рискови фактори за
заболявания сред работещата популация: критични събития в живота, социална
интеграция, социална подкрепа и др.
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ритет, солидарност и социална справедливост, качество на живот на
гражданите, са причини за голям интерес към промоция на психичното здравето при работа. Те определят и акцентите за развитие на психологията: психология на здравето означава приложение на знания и компетенции от всички клонове на психологията за
решаване на проблемите на здравната система, поощряване на
обвързаността на индивидите с процеса на развитие и подпомагането им да превъзмогнат пречките за индивидуалното си развитие е
първична дейност на ПЗ, освен това коренните промени изискват
нов дизайн, ръководство и управление на програми за преобучение, които се нуждаят от психологическа помощ.
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ПРЕДНАМЕРЕНО ВЛИЯНИЕ И ПРЕЖИВЕЛИЩНА
СИСТЕМА
Георги Карастоянов1
INTENTIONAL INFLUENCE AND EXPERIENTIAL SYSTEM
Georgi Karastoyanov
Abstract: The paper discusses the access to the experiential system with its
attributes (such as emotional, automatic, preconscious, rapid, effortless,
holistic, concrete, associative, primarily nonverbal, and minimally demanding
of cognitive resources) as a highway to the process of intentional influence.
Key words: Intentional Influence, Experiential System.

Социалното влияние е един от най-важните концепти за разбиране на човешкото поведение. В най-широк смисъл обхваща
всяка промяна във вярванията, нагласите и поведението на хората,
която е резултат от междуличностното взаимодействие или послание, излъчено от медия (посредник). В тесен смисъл социалното
влияние се отнася до междуличностните процеси, които са
фокусирани повече върху промяната на поведението на хората и помалко върху техните мисли и чувства [1]. Използването на понятията „социално влияние“, „убеждаване“, „пропаганда“, „манипулация“, „подчинение“, „поведенческо съгласие“, „психично принуждение“ често обърква поради неясна, неточна употреба или
взаимозаменяемо използване. Приемаме, че социалното влияние е
по-общото понятие, докато останалите термини описват различни
модели на неговото проявление. В представения доклад ще използваме понятието преднамерено социално влияние, за да подчертаем,
че източникът на социално влияние има намерение да въздейства
върху обекта на влияние, за да постигне определени цели, без
значение кой от моделите на преднамерено влияние използва2.
В първата обща теория за убеждаването, представена в съчинението „Реторика” на Аристотел [2], са посочени трите главни
съставни части на убеждаването – източник на посланието (етос),
послание (логос) и емоционално състояние на аудиторията (патос).
1

Професор във Военна академия „Г. С. Раковски” – София, e-mail: karastoyanov@
abv.bg.
2
Разбиранията на автора за преднамереното влияние са представени по-подробно в
труда му „Психология на преднамереното влияние“, София: Изток – Запад, 2012.
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Аристотел смята за твърде важно разбирането на емоциите на
аудиторията и посочва, че афектите са всичко онова, под чието
влияние хората, като се променят, се различават в съжденията си.
Ораторът трябва да умее да насочва емоциите, за да постигне
убеждаващо въздействие. Аристотел описва как да се пробуждат
емоции като гняв, състрадание, страх, дружелюбие, завист, срам и
др. и как да се използват за по-ефективно убеждаващо въздействие.
Как изглежда разбирането на Аристотел за важността на
емоциите в процеса на социално влияние от гледна точка на психологията през XXI век? Какви са механизмите, чрез които възниква преднамереното влияние?
Ако 90-те години на миналия век са доминирани от моделите
за дуалните процеси на социално познание3 и тяхното приложение
при промяна на нагласите и въобще за обяснение на социалното
влияние, първото десетилетие на новия век изведе на преден план
различни теории за дуалните системи [3]. Именно те споделят с
моделите на дуалните процеси идеята, че решенията понякога са
обмислени, понякога – не, но същевременно допускат, че двата
процеса зависят от различни психични системи, които действат
независимо и разчитат на различни мозъчни структури [4]. Прави се
разграничение между две независими системи на преработване на
информацията – Система 1 и Система 2 [5]. Най-общо Система 1 се
разглежда като бърза, несъзнавана, паралелна, автоматична, емоционална, импулсивна, интуитивна, имплицитна и бавно учеща,
докато Система 2 – като нейна противоположност, се описва като
бавна, съзнавана, работеща последователно, контролирана, когнитивна, рефлективна, рационална, експлицитна и бързо учеща [6].
Повечето психолози, изследващи контекста на парадигмата на
дуалните системи, приемат, че Система 1 е съвкупност от автономни подсистеми, много от които доста стари от еволюционна
гледна точка, дейността им е формирана от биологията и личния
опит и е независима от общата интелигентност. Система 2 е формирана от културата и образованието и свързана с общата интелигентност [7]. Двете системи използват различни процедури и обслужват
различни цели. Система 1 като силно контекстна, асоциативна,
евристична и насочена към цели служи за репродуктивните интереси на нашите гени, докато Система 2 е неконтекстна, управлявана
3

Модела за вероятността от обмисляне (Elaboration Likelihood Model – ELM), и
Евристично систематичния модел (Heuristic – Systematic Model).
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от разбирането на личността за правилата на логиката и доказателството, аналитична и обслужваща целите ни като личности [8].
Критичният анализ на схващанията за дуалните системи
показва, че повечето изследователи ги използват за обяснения на
отделни аспекти от човешкото поведение и като цяло имат обяснителни възможности в контекста на ученето и вземането на решение, но като че ли създателите им се страхуват да развият техния
потенциал от теории с една водеща идея в посока изграждане на пообщи и всеобхватни теории за човешкото поведение. Макар и важна
стъпка в по-задълбоченото разбиране на човешкото поведение, това
ограничава възможностите им за изследване на социалното влияние. Тези ограничения до голяма степен са преодолени от когнитивно-преживелищната теорията за Аза (Cognitive-experiential selftheory, CEST) на Сиймор Епщайн [9] , която също предполага
наличието на Система 1 и Система 2, но използва понятията
„рационална“ и „преживелищна система“. Тя преодолява ограниченията на останалите дуални теории, които са частни, и като системна теория за личността позволява възможно най-пълно
изследване на процеса на преднамереното влияние.
Когнитивно-преживелищната теория е глобална теория за
личността, която заменя неадаптивното несъзнавано на Фройд с
адаптивното несъзнавано. Преживелищната система, или несъзнаваното, е асоциативна, автоматична учеща се система, опосредствана
от афекта. Съществува при хората и висшите животни и чрез нея те
са се адаптирали успешно през милионите години на еволюция [10].
CEST съгласувано интегрира най-важните инсайти от почти всички
големи класически теории за личността като феноменологичните,
когнитивните, теориите за ученето, психоанализата и теориите за
емоциите. Интеграцията се основава на допускането, че хората
автоматично конструират имплицитна теория за реалността, която
включва подтеории за себе си, другите, неживия свят и тяхното
взаимодействие. Това позволява да бъдат асимилирани концепти,
които са интегрирани от две традиции в психологията, обикновено
разработвани в изолация – номотетична (поведението се разглежда
от перспективата на независим наблюдател) и идиографска (на
поведението се гледа през очите на личността). Допускайки, че
всеки човек развива уникална теория за реалността, която се
определя от неговите преживявания, когнитивно-преживелищната
теория работи в контекста на идиографската традиция. Теорията
обаче приема тази гледна точка само в определени граници, не е
възприето феноменологичното разбиране, че всяко човешко поведе30

ние варира около уникални дименсии. Съгласувано с номотетичната традиция се допуска, че най-важните потребности и вярвания на хората варират около общи дименсии [11].
Нека се върнем отново към идеите на Аристотел за важността
на емоциите при преднамереното влияние. По-голяма част от
информационната преработка при опит за повлияване се извършва
автоматично без осъзнаване, защото това е естественият начин на
действие на психиката, който е много по-ефикасен от съзнателното,
целенасочено осмисляне. Всъщност ние не можем да осмисляме
рационално цялата информация, която непрекъснато атакува сетивата ни. Афектите и емоциите се разглеждат като важен аспект на
почти всичко, ако не всичко, тъй като предоставят най-бърз достъп
до несъзнаваната, преживелищната система, а следователно и до
възможността от повлияване, имайки предвид начина на функциониране на преживелищната система. Емоциите изпълват нейните
асоциативни мрежи, имат критична роля при мотивирането и
следователно при приобщаването на имплицитните вярвания и
мрежи към преживелищнатата система и улесняват идентификацията на схемите в имплицитните теории за реалността.
Как емоциите влияят на мисленето? Трансформацията на
човешкото мислене и поведение, когато човек е емоционално възбуден, представя твърде различен модел на мислене в сравнение с
начина, когато липсва емоция. Характерно за емоционално възбудените хора е, че мислят по категориален начин, „нещата се приемат
лично” (не е „просто бизнес”), конкретно, не са склонни към задълбочено обмисляне и са ориентирани към действие. И колкото
по-силни са емоциите, толкова повече те мислят по този начин,
който им се струва основан на абсолютно сигурни доказателства,
т.е. напълно са убедени в онова, което мислят. Всичко това са
характеристики на преживелищната система. Емоциите са резултат
от несъзнаваната интерпретация на събитията. Хората са ядосани,
тъжни или уплашени не като директен резултат от обективно
случилото се, а поради начина, по-който интерпретират какво се е
случило. Ако човек интерпретира определено действие към себе си
като неоправдано и заслужаващо наказание, най-вероятно ще
изпитва гняв, но ако същото действие се интерпретира като сериозна заплаха за живота или опасна ситуация, той вероятно ще е уплашен. Или както пише Шекспир, „нещата сами по себе си не са нито
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добри, нито лоши. Нашата мисъл ги прави такива“4. Всъщност
автоматичната несъзнавана оценка, която е ефективен подбудител
на подобни емоции, се прави така автоматизирано и бързо, че
изключва задълбоченото, последователно и аналитично разсъждаване, характерно за рационалната система [12].
Както посочихме, поведението се регулира посредством две
фундаментално различни системи за преработка на информацията –
рационална и преживелищна, които могат да действат както паралелно, така и последователно и да си взаимодействат. Преживелищната система има два фундаментални компонента – съдържание
и процес. Съдържанието на системата се състои от имплицитни
вярвания, автоматично придобити при асоциативно учене, организирани в имплицитна теория за реалността, която определя как
хората възприемат себе си, другите и неживия свят. Процесът, чрез
който преживелищната система действа, е принципът на асоциативното учене. С други думи, хората притежават преживелищна
система, която създава собственото си съдържание от имплицитни
вярвания чрез автоматично учене от опита5. За да се разберат
личността и моделите, по които тя се поддава на влияние, трябва да
се изяснят принципите на действие и атрибутите на преживелищната преработка, които разкриват как системата учи, кодира
информация и влияе на интерпретацията на събитията, чувствата и
поведението, включително съзнателното обмисляне.
В таблица 1 е направено сравнение между принципите на действие и атрибутите на преживелищната и рационалната система 13].
Нека разгледаме по-подробно атрибутите на преживелищната и
рационалната система и по какъв начин атакуването на преживелищната система прави опитите за преднамерено влияние поефективни.
Преживелищната система е тясно свързана с афекта, докато при рационалната система липсва афект. Това следва от
допускането, че преживелищната система е автоматична учеща се
4

„Хамлет“, действиe 2, сцена 2.
В основата на най-често използваните техники за преднамерено влияние са онези,
които използват механизмите на трите вида автоматично учене (класическо
кондициониране/обуславяне, оперантно кондициониране и учене чрез наблюдение)
и евристичната преработка на информацията като класическо кондициониране,
обратно кондициониране (афективно праймиране) и др. Виж по-подробно:
Карастоянов, Георги. Психология на преднамереното влияние. София: ИзтокЗапад, 2012.
5
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система и афектът е изключително важен поради ролята си при
подкреплението. Без афект не би имало автоматично учене, а
следователно и преживелищна система. От друга страна, колкото
по-голяма е силата на афективното подкрепление, толкова по-траен
и силен е заученият отговор, което проличава от съпротивата му на
затихване и разпространение на активацията към асоциираните
когнитивно-афективни мрежи. Всъщност емоциите осигуряват
„царски път” към схемите в имплицитните теории на реалността,
защото всички схеми са емоционално натоварени, тъй като са
придобити чрез афективно подкрепление. Колкото по-силна е
емоцията, свързана с вярването, толкова по-важно е вярването в
личностната имплицитна теория за реалността.
Таблица 1. Сравнение между принципите на действие и атрибутите
на преживелищната и рационалната система

Преживелищна система
1. Емоционална
2. Действа чрез автоматично учене от
преживяването (опита)
3. Мотивирана от хедонистичния принцип
за максимизиране на удоволствието и
минимизиране на болката
4. Асоциативни връзки между стимули,
отговори и резултати
5. Поведението е опосредствано от емоции
и „вибрации” от релевантни минали
събития
6. Невербална: кодира реалността в
конкретни образи, метафори, скрипти и
наративи
7. Холистична
8. Работи без усилие и с минимални
когнитивни ресурси
9. По-бърза преработка на информацията:
насочена към незабавно действие
10. Устойчива на промяна, променя се от
интензивни или повтарящи се преживявания
11. По-слабо диференцирана и нюансирана,
категориално мислене
12. По-грубо интегрирана: контекстно
специфична, организирана в емоционални
комплекси (когнитивно- афективни модули)
13. Валидността се основава на собствени
доказателства: вярванията са собствените
преживявания

Рационалната система
1. Свободна от емоции (афекти)
2. Действа чрез съзнателно обмисляне

3. Мотивирана от принципа на реалността
да конструира реалистичен, съгласуван
модел на света
4. Причинно-следствени връзки между
стимули, отговори и резултати
5. Поведението е опосредствано от
съзнателна преценка на събитията и
потенциалните отговори
6. Вербална: кодира реалността в абстрактни символи, думи, числа
7. Аналитична
8. Работи с усилие и изисква повече
когнитивни ресурси
9. По-бавна преработка на информацията:
ориентирана към процеса
10. Променя се по-бързо: от силата на
аргументите и нови доказателства
11. По-силно диференцирана, дименсионално мислене, мислене с нюанси
12. По-силно интегрирана, организирана от
контекстно генерализирани принципи
13. Изисква валидизиране посредством
логиката или доказателствата
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Преживелищната система е автоматична учеща се система,
докато рационалната система действа чрез съзнателно обмисляне при използване на езика. Това е може би е най-фундаменталното различие между двете системи, защото почти всички
останали произтичат от него. Например автоматичното учене от
опита може да обясни водещия мотив на преживелищната система –
хедонистичният принцип, тъй като подкреплението чрез афект е
необходимо за почти всичко. Същността на рационалната система е,
че тя е вербална система за обмисляне и това обяснява защо
водещият мотив е принципът на реалността – целта на осмислянето
в крайна сметка е да достигне до логични и точни решения на
проблемите. Посредством вербалното разсъждаване хората са в
състояние да анализират събития и обекти в техните компоненти и
детайли, да имат дългосрочна перспектива, да мислят абстрактно,
да правят разграничения в нюансите, да поставят под съмнение
валидността на впечатленията, както и да действат в съответствие с
почти всички атрибути на рационалната система. Всичко това прави
рационалната система по-трудна за повлияване.
Главният мотив на преживелищната система е хедонистичният принцип, докато рационалната система действа чрез
принципа на реалността. На пръв поглед принципът на реалността
е по-адаптивен от хедонистичния. Всъщност невинаги е така,
защото хедонистичният принцип е адаптивен по свой начин. Той е
важен източник на реалистично поведение при конструиране на
имплицитна теория на реалността, чрез ролята си при подкреплението. Хората си служат с два начина за установяване на „истината” – разсъдъчният път в рационалната система и емпиричният
път, опосредстван от емоциите в преживелищната система.
Хедонистичният принцип играе двойствена роля, защото може
да бъде източник на автоматично учене, което е както адаптивно,
така и неадаптивно. Той оказва изключително силно влияние върху
поведението, тъй като въздейства на почти всичко, което човек
прави, за добро или за лошо. Хората искат да се чувстват добре, а не
зле, и ще направят всичко възможно, за да действат в съответствие с
това, включително да правят неща , за които знаят, че не са много
разумни от гледна точка на рационалната система, мотивирана от
принципа на реалността, например да предприемат на действия,
повлияни от рекламни послания за купуване на стоки, които не
могат да си позволят. От този атрибут на преживелищната система
се възползва и техниката цинизъм. Хората обикновено разглеждат
своите мотиви като алтруистични (т.нар. себеобслужващо изкривя34

ване – self- serving bias), докато поведението на другите хора
обикновено се възприема като мотивирано от егоизъм. Ние се
превръщаме в циници, когато ни липсва достатъчно информация,
но се опитваме да отгатнем мотивите зад поведението на хората,
особено в неясни или конфликтни ситуации, при фрустрирана
потребност от висока себеоценка.
Всяко поведение може да бъде интерпретирано поне от две
гледни точки и тъй като мотивите трудно могат да бъдат доказани
(те остават скрити), а поведението е открито или видимо, хората са
склонни да приписват на другите мотиви, които имат за цел да
повишат собствената им себеоценка. Всъщност това е една от найчесто използваните техники срещу политици – да им се припише
негативна мотивация, че решенията, които вземат (действията), не
са в защита на интересите на държавата, а са продиктувани от
лични интереси. Макар да не можем да сме на 100% сигурни, все
пак съмнението е посято. Тези когнитивни изкривявания са толкова
базисни и инстинктивни, че могат да бъдат използвани като аргумент дори при липсата на каквито и да е доказателства, а и найслабото доказателство би могло да бъде интерпретирано като
документирана истина[14].
Асоциативни връзки в преживелищната система срещу
причинно-следствени отношения в рационалната система. Преживелищната система свързва стимули, реакции и резултати в
съответствие с тяхната близост във времето, пространството и
подкреплението. Ако А предшества Б, преживелищната система
действа, като че ли вярва, че А причинява Б. Извън нейните възможности е да разбере причинно-следствените отношения по начина, по който рационалната система разпознава, че А и Б биха могли
да имат каузални отношения, дори ако не се случват във времева
близост. Хората са по-склонни да реагират асоциативно спрямо
причинно-следствените връзки, приписвани в повлияващо послание, и сравнително по-рядко коригират неподходящите интерпретации чрез рационалната система, особено при липса на достатъчно
време. Манипулирането на връзката между причина и следствие
или търсенето и приписването на причинно-следствена връзка,
включително там, където не съществува, отразява естествената
човешка склонност към обяснение за случващото се около нас.
Хората са склонни да припишат причинно-следствена връзка даже
ако доказателствата показват съвпадение или просто косвена зависимост, защото са свикнали да мислят, че корелацията означава
причинност.
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Поведението в преживелищната система е опосредствано
от емоции и „вибрации” (vibes6), докато в рационалната е
опосредствано от съзнателна преценка. С други думи, личността
автоматично екстраполира емпирично от минали релевантни
преживявания. В чисто практически аспект хората често приписват
погрешно правилните решения на интуицията си. Когато се опитват
да решат проблем чрез рационалната система, те обмислят в съответствие със своето разбиране за логика и разглеждане на доказателства. Не се предполага емоциите да играят някаква роля при
подобно обмисляне. Ако обаче вземем предвид, че чувствата постоянно влияят на преработката в преживелищната система, която
след това изкривява съзнателната преработка в рационалната система, тогава следва, че опитите на хората да разсъждават логично и
обективно често са компрометирани от чувства, активирани от
спомени за минали релевантни преживявания, без възможност за
осъзнаване. Следователно хората не могат да разсъждават обективно и точно, когато се опитват да пренебрегнат своите чувства,
тъй като афектите така или иначе ще продължават да влияят, без те
да го осъзнават.
Преживелищната система е невербална образна система,
докато рационалната действа чрез използването на комплексен
език. Преживелищната система като невербална е твърде чувствителна към невербалната комуникация, особено представена под
формата на образи и картини, докато рационалната система е
чувствителна към информацията под формата на устна и писмена
комуникация. Важно е да се отбележи, че няма ясно разделение
между двете системи и не би следвало цялата невербална комуникация да се отнася към преживелищната система и съответно
цялата вербална информация – към рационалната система. Образите
могат да бъдат използвани за представяне на аналитична
информация под формата на карти, графики, диаграми, а езикът –
да предизвиква образи чрез поезия, романи, приказки, митове,
разкази. Най-общо казано, изкуството е връзката между двете системи. Макар да използват думи, метафорите и наративите (притчи,
разкази, филми, истории, книги) въвличат преживелищната система
чрез пораждането на образи и емоции, което прави информацията
6
Вибрациите са едва доловими чувства с толкова ниска интензивност, че често
остават незабелязани поради това, че влиянието им върху съзнателното мислене и
поведение се идентифицира трудно.
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по-увлекателна и разбираема в сравнение с представянето й в
обикновена „проза”.
Една от най-мощните техники за повлияване е използването на
наративи, което води до намаляване на количеството, качеството и
ефективността на оспорването или логическото обмисляне на
посланието поради доминиране на преживелищната система. Данните от редица изследвания показват, че освен краткосрочен проникващ ефект [15], убеждаващият ефект на наративите е устойчив и
дори се увеличава с времето (абсолютен спящ ефект), т.е вярванията, придобити от четене (гледане), са интегрирани в знанията за
реалния свят [16] в системата от имплицитни вярвания на преживелищната система.
Наративите имат не само силни, но и устойчиви ефекти, напълно независими от критичното преработване на информацията
или действието на рационалната система. Съществуващите емпирични данни показват, че приемането на нагласите и вярванията
става автоматично, защото отхвърлянето на несъвместими с вярванията твърдения в наратива изисква активно конструиране на
аргументи и невярване [17], което е малко вероятно да се случи при
доминиране на преживелищната система.
Холистичната преработка в преживелищната система
спрямо аналитичната преработка в рационалната система. Холистичната преработка се отнася до реагирането на нещо в неговата
цялост, да получиш цялостно впечатление за даден обект, събитие
или група обекти и събития. Аналитичната преработка се отнася до
раздробяването на нещата на съставните им компоненти и тяхното
анализиране, като това е начинът, по който рационалната система
се опитва да разрешава проблемите. Замислете се само колко често
реагираме на опити за влияние по втория описан начин.
Преживелищната система работи автоматично, с минимални когнитивни ресурси, докато рационалната система преработва преднамерено и с повече когнитивни ресурси. Тъй като
преживелищната система работи автоматично и без усилие, с минимално използване на когнитивни ресурси, тя е високоефективна в
насочване на ежедневното поведение. Действието й може да бъде
оприличено на софтуер, който извършва много от операциите по
подразбиране, без да ни иска „разрешение”. В този смисъл това е
системата, която се задейства по подразбиране в повечето ситуации.
Нейната експедитивност всъщност е пролуката от която се възползват повлияващите послания, особено при дефицит от време,
тъй като рационалната система е по-бавна и изисква повече
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когнитивни ресурси. А както посочва Хелън Лангер, човекът е
когнитивен мързеливец.
Бърза преработка, краткосрочна перспектива и ориентирана към действие преживелищна система срещу по-бавна
преработка, дългосрочна перспектива, по-способна да отложи
действията и контролираща поведенческите импулси рационална система. Тъй като преживелищната система реагира побързо от рационалната, тя почти винаги е инициатор на последователните взаимодействия между двете системи. Рационалната
често функционира като последващ контрол на действията. Поради
различните времеви перспективи източник на конфликт между
двете преработващи системи може да бъде стремежът към незабавното задоволяване на потребностите срещу отлагането му във
времето. Класически пример в случая са банковите институции,
които за задоволяване на жилищни потребности предлагат кредити
с по-малка лихва през първите години на изплащането им.
Преживелищната система е устойчива на промяна в сравнение с рационалната, която може да се промени със скоростта
на мисълта. Промените в преживелищната система обикновено
изискват много опити или по-малко, но емоционално по-интензивни преживявания. Промените в рационалната система могат да
се случат мигновено, без да са необходими екстремни събития,
например простото информиране как да се реши математическа
задача може да доведе до бързото й решаване. С други думи, посланието за повлияване би било по-ефективно, ако е насочено към
промяна на поведението чрез търсене на обикновено поведенческо
съгласие или убеждаване, т.е. промяна само на нагласите , а не на
вярванията, които са далеч по-устойчиви на промяна. И промяната
на поведението и нагласите е възможна, ако не противоречи на
базисните вярвания в преживелищната система.
Преживелищната система е по-слабо диференцирана и
нюансирана от рационалната. Преживелищната система реагира
по-категорично и безусловно от рационалната система. Когато
хората са обзети от силни емоции, т.е. доминира преживелищната
система, са склонни да вземат крайни решения или решения от типа
„всичко или нищо”, както и да свръхгенерализират. Категоричното
мислене, при което нещо е или изцяло лошо, или напълно добро,
може да бъде източник на стереотипи, предразсъдъци и свръхопростяване.
Рационалната система, чрез употребата на езика, е много подискриминираща и дава възможност на хората да се дистанцират от
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своите емоции, да правят важни разграничения и да забелязват едва
доловими нюанси. Често опитите за влияние създават ситуации, в
които нагласите са ограничени до две – позитивна и негативна [18].
И това е техниката за преднамерено влияние, елиминиране на
нюансите или опростяване, като посланието използва крайните
категории на доброто и злото, на правилното и погрешното – като в
черно-бяла графика, сякаш останалите цветове са изчезнали. Тази
техника манипулира възприемането на света, като дава прости
обяснения за сложни неща, игнорирайки множествената причинност на събитията и предлага прости решения на сложни проблеми.
Тя може да бъде илюстрирана със забележителното наблюдение:
Винаги има две реалности. Едната е такава, каквато е действителността, и тя е много сложна и объркана. А другата е изчистена и това е пропагандата [19]. Повечето хора имат проблем с
разбирането, че множество причини може да са довели до даден
резултат. Те са склонни да опростяват, защото е по-удобно да имаш
една причина, отколкото няколко, и тя е по-управляема и предсказуема. Това объркване предоставя много възможности за различни
видове когнитивна манипулация [20].
Преживелищната система е по-слабо интегрирана и съгласувана от рационалната, независимо че е организирана и адаптивна. От една страна, това е следствие от ситуационно-специфичното кодиране и извличане на информацията, а от друга – от
перцептивното, а не концептуалното генерализиране. Рационалната
система е способна да организира информацията в обобщени
кросситуационни абстрактни категории. Влиянието на емоциите
върху организацията на преживелищната система ограничава съгласуваността на системата. Емоциите са когнитивно-афективни модули, които организират информацията в определени граници и
активирането на една емоция води до смяна на организацията на
личностната преживелищна система, където активираната емоция
функционира като ядро на когнитивно-афективната мрежа. Един
гневен човек гледа на света от перспективата на човек спрямо
когото са постъпили несправедливо, докато един депресиран човек
гледа на себе си като на безпомощен, отчаян, без надежда. В първия
случай фокусът е върху слабости у другите, във втория – към
слабостите у самия човек. Очевидно е, че психичната организация
на човек в състояние на депресия е твърде различна от психичната
му организация в състояние на гняв. Следователно организацията
на преживелищната система на личността се променя с емоцията,
която човек преживява, и в този смисъл преживелищната система е
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по-слабо интегрирана. Това например позволява ефективното използване на различни техники за емоционална манипулация,
разчитащи на създаване на негативен емоционален отговор или
реакция от реципиента (аудиторията) и включващи внушаване на
страх (заплашващи послания), вменяване на вина, социално-психологическия механизъм на реактивното съпротивление (риактънс)
и др.
Вярванията в преживелищната система изглеждат очевидни, докато вярванията в рационалната система изискват верификация посредством логиката или доказателствата. Създаването на резонанс като принцип на конструиране на повлияващото
послание предполага, че последното следва да е в съответствие с
вече съществуващи вярвания, мнения, нагласи, норми и минали
поведенчески модели. В случая се използва не новостта на съдържащата се в посланието информация, а съответствието й със
съществуващите в масовото съзнание представи. Използването й за
въздействие на съществуващите когнитивни схеми на целевата
аудитория може да се представи като айсберг. Масовото съзнание
получава послание за върха на айсберга „над водата”, което
провокира асоциации с целия обем свързана информация „под
водата”. Например използването на словосъчетанието „вземане на
заложници” предизвиква автоматична реакция за извършителите на
действието като терористи или престъпници.
Разбирането на атрибутите на преживелищната система позволяват по-задълбочено разбиране на природата на предубежденията
и предразсъдъците, които в редица случаи са важен компонент на
опитите за повлияване. Като преживелищна система тя работи по
начин, който е холистичен, конкретен, асоциативен и ориентиран
към действие, и може да се очаква, че хората ще търсят автоматично персонализирани цели за своите фрустрации. Тъй като
организират реалността най-вече от гледна точка на имплицитните
теории за себе си и изпитват неотменен интерес към повишаване на
самооценката и себеутвърждаването, те ще бъдат по-склонни да
припишат онова, което виждат, като лошо или стресиращо у хора
извън тяхната група за идентификация. Следователно от природата
на преживелищната система може да се заключи, че предубежденията и предразсъдъците се появяват съвсем естествено у хората.
Как функционира преживелищната система при опити за
повлияване? Действието на преживелищната система е тясно свързано с преживяването на афект и когато човек отговаря на послание
за повлияване, последователността на реакциите е следната:
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Преживелищната система автоматично и мигновено търси в
паметта за свързани събития. Припомнените спомени и чувства
влияят на по-нататъшното преработване на информацията и поведенческите тенденции. Ако припомнените спомени и чувства са
позитивни, личността автоматично ги преработва когнитивно (има
мисли, образи и импулси за действие). Това води до тенденцията да
действа по начин, за който се очаква, че ще възпроизведе тези
позитивни чувства. Ако припомнените чувства са негативни,
когнитивната автоматична преработка насочва поведението така, че
да бъде избегнато преживяването на негативни чувства.
Тъй като тази последователност от събития се случва мигновено и автоматично, хората не си дават сметка за тези действия.
Опитвайки се да разберат своето поведение под влияние на
хедонистичния принцип, те обикновено успяват да открият или
конструират в рамките на здравия разум благоприятно обяснение,
което им изглежда най-приемливо от гледна точка на рационалната
система. Този процес на намиране на обяснение в рационалната
система за нещо, което е основно обусловено от преживелищната
система по емоционално приемлив начин, се нарича рационализация. „Рационализацията е рутинен процес, който се случва
далеч по-често, от колкото се признава. Влиянието на преживелищната система върху рационалната система и последващата рационализация са главен източник на човешката ирационалност” [21] и
повлияването от иначе нерационални послания.
Всъщност какво се случва? Отговорът на този въпрос разкрива
един аспект във функционирането на човешката психика, възползването от който позволява по-голяма ефективност на преднамереното влияние. Независимо че действат по различни правила, двете системи си взаимодействат и това може да бъде последователно
или едновременно. Тъй като преживелищната система е много побърза, тя не само изпреварва рационалната, но и изкривява последващото преработване на информацията. И дори когато хората
са убедени, че мисленето им е напълно рационално, най-вероятно е
било изкривено чрез преживелищната преработка. Като цяло обаче
изкривяванията, които влияят на съзнателното рационално мислене
в ежедневието, са адаптивни, тъй като преживелищната система
оперира в съответствие със схеми, заучени от миналия опит. С
други думи, преживелищната система изкривява този процес в две
точки на времето, в началото и края на процеса (при рационализацията).
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Влиянието на преживелищната върху рационалната система
дава отговор на въпроса, защо хората се поддават на влияние и
често мислят ирационално, а поведението им е деструктивно, даже
и за самите тях. Един от аспектите на преживелищната система,
който е особено важен за анализа на процеса на преднамереното
влияние, е, че може да влияе върху рационалната система, без тя да
го разбере. Това се постига посредством по-бързото реагиране на
преживелищната система, което остава не само извън съзнанието,
но и поради способността й да асимилира рационалната система
при рационализацията по себеобслужващ начин (представящ в
благоприятна светлина). Повлияващите послания, атакуващи атрибутите на преживелищната система като асоциативно, конкретно и
категориално мислене, тенденцията да се търсят обекти за емоционално изразяване, както и влиянието на преживелищната система
върху рационализирането са психологическият механизъм, обясняващ извършването на жестокости през цялата човешка история.
Сред най-ирационалните деструктивни примери са масовото избиване на хора от друга религия или етнос в името на обичащия бог
или идеята на инквизицията в Испания, Холокоста и др.
Разработени са редица техники на влияние, които да потискат
рационалната преработка на информацията и да придизвикват
доминация на преживелищната система, например смяната на ритъма и отвличането на вниманието (разсейване). Ако аргументите на
повлияващото послание са слаби, разсейването може да накара
реципиента да ги възприеме като по-силни и повлияващи, защото
самите аргументи не се преработват, а преживелищната система
просто отчита наличието на аргументи или техния брой (Има,
съществуват много аргументи в подкрепа на...). От друга страна,
когато реципиентът е разсеян, докато слуша силни аргументи, не ги
възприема като толкова силни, защото рационалната система не е
доминираща и той не може да се концентрира върху тях и да ги
разпознае като силни. За разсейване често се използват музика,
анимация, хумор, бърза смяна на темата, мултимедийни презентации с много бърза смяна и ефекти в отделните слайдове и когато
агентът на влияние има слаби аргументи, ще изпусне тези елементи,
когато достигне до излагането на силни аргументи.
Преднамереното повлияване на поведението е значително поефективно, когато посланието за повлияване е насочено към преживелищната система за психична регулация и разчита на несъвършенства или бъгове във функционирането й. Един от най-ефективните начини за получаване на достъп до нея са емоциите. Като
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цяло преживелищната система като по-бързо реагиращата система е
в благоприятна позиция, за да влияе на последващото преработване
на рационалната система, тъй като това действие не е осъзнато и
рационалната система не успява да я контролира, защото всъщност
често не разбира, че има нещо за контролиране [22]. Дори хората да
искат да потиснат действието на преживелищната система, за да
бъдат по-рационални, това „би било толкова възможно, колкото да
спрат да дишат, защото въздухът е замърсен” [21]. Единственият
начин да се контролира преживелищната система е да се идентифицират, разбират и повлияват нейните действия особено по отношение на изкривяващото й влияние на рационалната преработка на
информацията.
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В статье предложена и эмпирически верифицирована новая модель
ценностно-ориентированного лидерства, рассмотренного в контесксте
корпоративной организации. На основании модели предложена, валидизирована и феноменологически описана новая типология лидерского поведения, позволяющая дифференцировать внутренние, мотивационно-ценностные параметры лидерского поведения.
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The paper presents and empirically verifies a new model of value-oriented
leadership considered within the frame of the corporate culture. On the basis of
the model a new typology of leadership behavior is suggested, validated and
phenomenologically described. New typology allows to differentiate internal,
motivational parameters of leadership behavior.
Keywords: organizational leadership, corporate culture, 3-factor model of
leadership, leadership styles, value orientations.

Проблемы лидерства уже более 70 лет привлекают пристальное внимание социальных и организационных психологов, так как
непосредственно связаны с базовыми процессами функционирования групп и организаций [1; 3; 4]. Среди различных подходов к
лидерству наибольшую популярность у исследователей и практиков
получил поведенческий подход [4; 7; 9]. Именно в его рамках
сформировалось понятие стиля лидерства, под которым понимается
совокупность приемов и методов, применяемых лидером (также и
руководителем) с целью оказания воздействия на зависящих от него
или находящихся в его подчинении людей. Основной пафос поведенческого направления состоит в том, что лидерство рассмат45

ривается не как заданный набор особенностей личности и способностей, а как форма поведения, которую можно освоить, и
которой, соответственно, можно и нужно обучать. Если лидерство –
это определенные поведенческие навыки, то можно разработать
учебные программы для тех, кто хочет стать эффективным лидером.
Исследователи смогли выявить независимые факторы поведения лидера, сведя более чем тысячу переменных в два фактора,
достаточно полно описывывавших лидерское поведение: первый
связывает воедино действия, посредством которых лидер обеспечивает достижение целей группы; второй акцентирует усилия
лидера, направленные на формирование гармоничных межличностных отношений в группе. Степень актуализации указанных
факторов позволяет выделять различные стили поведения лидера,
при этом большинство исследователей сошлись во мнении, что
стиль лидерства, при котором оба фактора выражены максимально,
наиболее эффективен. Вплоть до настоящего времени двухфакторная модель доминирует в исследованиях лидерства [4; 5; 7–9; 12;
16]. Исключительная ценность этого подхода в том, что предложив
теоретическую модель, он, в отличие от других, оказался чрезвычайно продуктивным для создания целого ряда практико-ориентированных методов, реально работающих в современных организациях.
В наших исследованиях также первоначально использовалась
двухфакторная модель, базировавшаяся на подходе японского
психолога Дж. Мисуми [4], назвавшего свой подход PM-теорией по
обозначениям упомянутых базовых факторов в деятельности
лидера: Р-фактор (P(erfomance) – деятельность, т.е. фактор,
тождественный «ориентации на результат/задачу», и М-фактор
(M(aintenance) — поддержка, т.е. фактор, тождественный «ориентации на людей/отношения»). РМ-опросник был переведен нами с
японского языка и адаптирован для применения в российских
организациях. Он обладает высокой надежностью (α>0,9) и достаточно высокой критериальной валидностью (r=0,5) [2].
В течение ряда лет с помощью указанного РМ-опросника были
проведены исследования лидерства во многих российских и
зарубежных компаниях, подтвердившие валидность модели Дж.
Мисуми, однако нами было обращено внимание на две неожиданные закономерности, которые не вписывались в рамки двухфакторной теории: степень выраженности обоих факторов лидерского поведения неодинакова для успешных лидеров на различных
уровнях управления организацией. Было обнаружено, что наиболее
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высокими нормы были на низовом уровне, а наименьшими на
высшем уровне иерархии. Разница между уровнями выраженности
РМ-функций в эффективных подразделениях на низовом, среднем и
высшем уровнях управления была статистически значимой. Иными
словами, чтобы быть лидером на среднем или высшем уровне
управления, требуется проявлять РМ-функции в значительно
меньшей степени, чем на низовом, то есть на групповом уровне.
Таким образом, стало очевидно, что РМ-факторы способны в полной мере описать лидерское поведение только на низовом (групповом) уровне, и была сформулирована гипотеза о существовании
неизвестной переменной, которая помимо выделенных факторов
обусловливает эффективность лидерства на организационном
уровне.
Было выдвинуто предположение, что такой переменной могут
выступать ценности труда, которые в социальных науках рассматриваются как чрезвычайно важный фактор человеческой истории,
обусловивший не только экономическое развитие различных
обществ, но и предопределивший расцвет и закат целых цивилизаций. Так, главной идеей книги Д. Маклелланда «Достигающее
общество» [13] была мысль, что благополучие и экономическое
процветание западных стран во многом обусловлены важной
ролью, которую в этих обществах традиционно играют люди,
ориентированные на достижения и напряженный труд. Известный
исследователь корпоративной культуры Г. Хофштеде выделяет
культурные особенности в ценностных системах именно исходя из
ценностей труда [10]. Предложенные им факторы широко используются для описания и дифференциации общих ценностей в различных культурах. Х. Мирел и Дж. Гаррет [14] предложили рассматривать ценности труда как важнейшее личностное образование.
Для измерения этой черты ими была разработана специальная
шкала, которая широко используется в исследованиях личностных
характеристик и аттитюдов. Она была переведена нами с английского языка и адаптирована для применения на российских
выборках [18].
Было решено выяснить, как ценности труда связаны с эффективностью лидерского поведения и карьерным ростом менеджеров.
В проведенном исследовании приняли участие 104 менеджера из 4
компаний (средний возраст 37,5 лет, 60 мужчин и 44 женщины). На
основании результатов диагностики стилей лидерства с помощью
уже упомянутого РМ-опросника менеджеры были разделены на
группы со слабо и ярко выраженными лидерскими качествами.
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Численность групп составила, соответственно, 49 и 55 человек. На
низовом уровне в группу менеджеров с ярко выраженными лидерскими качествами вошли 32 человека (средний возраст 27 лет, 14
мужчин и 18 женщин), которым был предложен опросник протестантской трудовой этики Х. Мирел и Дж. Гаррет. В группе была
обнаружена довольно высокая корреляция ценностей труда с высокими РМ-показателями (r=0,581, р<0,004). В течение трех последующих лет 23 менеджера (72 %) из этой группы получили повышение в организационной иерархии, при этом у 13 человек из них
были высокие показатели трудовой этики, а у 10 – умереннонизкие. Через год оценка эффективности лидерского поведения
выявила, что именно менеджеры с высокими показателями этики
труда сохраняли свои лидерские позиции на более высоких должностях, в то время как остальные в значительной степени утрачивали свой лидерский потенциал.
Таким образом, на уровне организационного лидерства эффективное лидерское поведение в большей степени определяется не
столько умением лидера реализовывать свои базовые функции
(ориентация на результат и на отношения), сколько системой
ценностей труда, которой следует лидер.
Для проверки гипотезы, что модели группового лидерства,
доминирующие в науке и практике, являются поведенческими технологиями, не позволяющими раскрыть психическое и, в частности,
ценностное содержание лидерского поведения, было проведено
эмпирическое исследование. Была смоделирована ситуация, в которой испытуемые должны были продемонстрировать свою этническую и социальную толерантность, отвечая на «шкалу социальной
дистанции» Э. Богардуса [19] сначала индивидуально, а затем в
группах обсудить каждый пункт шкалы и прийти к согласованному
решению. Предполагалось, что в ходе выработки группового
решения в группах должны выявиться лидеры, которые возглавят
этот процесс, проявляя при этом один из трех стилей лидерства:
ориентация на отношения, ориентация на результат и оптимальный
стиль, интегрирующий в себе обе ориентации. Стиль лидерства по
завершении работы определялся с помощью модифицированной
социометрической методики. Кроме того, для выявления различий в
ценностных системах лидеров с различными стилями испытуемым
предлагалось ответить на опросник «Ценностные ориентации» М.
Рокича [15]. Были сформулированы следующие исследовательские
вопросы. Какое влияние (позитивное или негативное) стиль лидерства окажет на уровень этнической и социальной толерантности
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членов группы по сравнению с их индивидуальными оценками?
Есть ли значимые различия в ценностных системах лидеров,
демонстрирующих различные стили лидерства?
В качестве испытуемых в исследовании приняли 467студентов
московских университетов (возраст от 17 до 27 лет, 242 девушки и
225 юношей), из которых в рамках исследования была сформирована 91 группа по 5–7 человек. Исследование в каждой учебной
группе занимало около 40 минут. По результатам статистической
обработки полученных данных можно сделать выводы: во всех
группах при переходе от индивидуальной оценки к групповой
наблюдалось снижение уровня толерантности; выраженность снижения толерантности зависела от стиля лидерства и во всех случаях
была статистически значимой: минимальной при стиле, ориентированном на отношения (критерий Т-Вилкоксона/ZW = 1,965, р =
0,049), и максимальной при оптимальном стиле (ZW = 2,844, р =
0,004). Анализ ценностных систем не выявил значимых различий
между выделенными группами.
Полученные результаты можно рассматривать как иллюстрацию феномена «группового сдвига» (group shift) – повышения
степени риска решений, принятых в группе по сравнению с индивидуальными решениями [17]. Однако сходство ценностных систем
и наличие различий, обусловленных стилем лидерства, свидетельствует именно о мощном влиянии лидерства. Наибольшим эффектом, как отмечается многими исследователями [4; 7], обладает
стиль, одновременно ориентированный и на результат, и на отношения. Однако наибольший интерес представляет направленность
указанного влияния: индивидуальное поведение во всех группах
стало менее толерантным. Иными словами, двухфакторная модель
группового лидерства объясняет и позволяет приобрести практические навыки лидерства, способного изменять поведение последователей независимо от характера целей, которые ставит лидер. Это
подтверждает правильность нашего утверждения, что традиционные модели группового лидерства являются поведенческими технологиями, не позволяющими раскрыть психическое и, в частности,
ценностное содержание лидерского поведения.
Анализ современного состояния исследований лидерства и
проведенные исследования показывают, что несмотря на значительные достижения (прежде всего прикладного плана), научная разработка проблемы лидерства не соответствует роли и значению,
которое оно de facto имеет в организации. Фактически лидерство
выступает не как важный организационный процесс, связанный со
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стратегическими целями и ресурсами организации, а как одна из
многих независимых переменных, таких как личность, мотивация,
ценности, способности и т. д. В современных подходах лидерство
рассматривается либо как специфический набор личностных
свойств, либо как технология поведения, либо как взаимодействие
указанных свойств и поведенческих реакций с ограниченным набором ситуационных переменных. Целостный образ лидера подменяется механическим набором черт, реакций и переменных, за
которыми теряется психическое, ценностное содержание данного
феномена.
Кроме того, в последние десятилетия организационно-психологическая среда лидерства изменилась кардинальным образом.
Глобализация, непрерывные технологические изменения, высокая
динамика и труднопрогнозируемость политических и экономических процессов, ориентация на изменчивый потребительский спрос
и другие факторы существенно изменили контекст лидерства.
Двухфакторные модели лидерства, разработанные более полувека
назад, когда существовал совершенно иной организационный контекст, оказались не способны в полной мере описать эффективное
лидерское поведение [6; 7]. Все сказанное, а также результаты проведенных исследований дали основания для формирования гипотезы, согласно которой поведение лидера может быть описано
трехфакторной моделью лидерства, в которой помимо традиционно
выделяемых факторов существует некое ценностное измерение.
Исходя из того что главной детерминантой лидерства является
организационный контекст, в котором это явление возникает и
функционирует, его необходимо рассматривать в контекте ценностей организации, что непосредственно связывает лидерство с корпоративной культурой организации [5; 8; 11]. В контексте корпоративной культуры вектор ценностного измерения лидерского поведения должен задаваться или, по крайней мере, соотноситься с
базовыми координатами культуры. Иными словами, мы предположили, что третьим, дополнительным фактором лидерского поведения является не просто ценностное измерение, а ценностное измерение, соотносимое с ценностями корпоративной культуры, т.е.
культурно-ценностное измерение.
В исследовании были использованы: РМ-опросник лидерских
стилей Дж. Мисуми [2; 4]; разработанный нами опросник трехфакторного лидерства, оценивающий два традиционных измерения
лидерского поведения и культурно-ценностное измерение; стандартизированная процедура экспертной оценки эффективности дея50

тельности лидера; шкала ценностей труда Х. Мирел и Дж. Гаррета,
а также методы статистического анализа (SPSS, версия 17.0).
Наиболее сложной представлялась разработка опросника
лидерства, включающего культурно-ценностное измерение. Были
изучены основные подходы к изучению и диагностике лидерских
стилей и корпоративной культуры, корпоративные кодексы крупнейших транснациональных компаний и юридические документы,
предписывающие создание подобных кодексов.
Был проведен анализ документов, определяющих принципиальные аспекты формирования корпоративной культуры организации: Принципы бизнеса Круглого стола Ко, Директивы по организации транснациональных корпораций ОЭСР, Глобальный договор ООН, Принципы глобальной корпоративной ответственности
Межконфессионального центра корпоративной ответственности и
Глобальная инициатива по представлению отчетности. Анализ
показал, что, несмотря на кажущееся их разнообразие, большинство
из них во многом перекликаются с общепринятыми стандартами
стиля управления и этическими нормами, прежде всего нормами
трудовой этики. Выбранные документы, во-первых, универсальны
для всех компаний независимо от специфики бизнеса и сектора
рынка. Во-вторых, документы охватывают более широкий спектр
корпоративной деятельности, а не отдельную проблему, функцию
или группу. В-третьих, проанализированные своды директив носят
глобальный характер. С этих же позиций были изучены корпоративные кодексы крупнейших мировых компаний из списка, опубликованного Financial Times, а также крупнейших компаний Китая,
Индии и России.
Все рассмотренные кодексы содержат условия, имеющие
непосредственное отношение к шести заинтересованным группам:
потребители, сотрудники, инвесторы, конкуренты, поставщики
(партнеры) и население в целом. Директивы в отношении потребительской группы носят наиболее универсальный характер, так
как повсеместно качество продукции компании призвано соответствовать требованиям потребителей, нормам здравоохранения и
безопасности. Особое внимание уделяется сохранению конфиденциальности информации о потребителях. В отношении сотрудников
также существует ряд правил, предписывающих строгое соблюдение стандартов охраны труда и здоровья на рабочем месте,
запрещающих проявление дискриминации по какому бы то ни было
признаку. Компании также обязаны обеспечивать равные условия
приема на работу, уважать человеческое достоинство и соблюдать
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права человека. Более того, кодекс запрещает карающие меры в
случае нарушения сотрудником корпоративной этики.
Были выделены пять базовых принципов, которым должна
соответствовать идеальная корпоративная культура компании: 1.
Доверие (сотрудники наделены определенной степенью доверия со
стороны компании и призваны оправдывать это доверие); 2. Надежность (приверженность компаний однажды провозглашенным
правилам и безусловное соблюдение взятых на себя обязательств);
3. Прозрачность организационных целей, процессов и отношений
(соблюдение правил полного и своевременного предоставления
информации); 4. Справедливость; 5. Социальная ответственность
(соблюдение существующих государственных правовых и административных актов).
Эти принципы легли в основу культурно-ценностной субшкалы опросника, позволяющей оценивать соответствие ценностных
ориентаций лидера базовым координатам корпоративной культуры.
Две других субшкалы: «ориентация на результат» и «ориентация на
людей» по содержанию были близки к факторам, традиционно
выделяемым в двухфакторных моделях. Было сформулировано
избыточное количество утверждений по каждому фактору, после
чего на основании экспертных оценок менеджеров из этих утверждений (пунктов) были отобраны 63 (по 21 утверждению на
каждый из факторов). Сформированный таким образом опросник
был предложен выборке менеджеров из 41 человека. Респондентам
предлагалось оценить по 5-балльной шкале, в какой мере пункты
опросника описывают их собственное поведение или условия, в
которых оно реализуется. Шкала варьировала от 1 (категорически
не согласен) до 5 (полностью согласен). После соответствующей
корректировки пунктов опросник был сокращен до 38 пунктов.
Общая надежность опросника составила ά = 0,87.
В основу стандартизированной процедуры экспертной оценки
были выбраны следующие критерии: 1) действенность (effectiveness), 2) экономичность (efficiency), 3) качество деятельности
(quality), 4) своевременность (timing), 5) текучесть кадров (turnover),
6) удовлетворенность трудом (job satisfaction), 7) внедрение новшеств (innovation) и 8) гибкость (flexibility). Каждому ктритерию
дано операциональное определение, на его основе была создана
соответствующая субшкала. Деятельность каждого конкретного
подразделения или организации в целом оценивалась внутриорганизационными экспертами. Содержательная валидность методики
определялась процедурой разработки пунктов опросника: их фор52

мулировки уточнялись и обсуждались с менеджерами-практиками,
выступавшими в роли экспертов.
В исследовании приняли участие 467 менеджеров из 18
российских и иностранных компаний – 305 мужчин и 162 женщины. Их средний возраст составил 37 лет. Менеджеры представляли три уровня организационной иерархии: низовой (253 чел.),
средний (165 чел.) и высший (49 чел.). Средний стаж работы в
организации около 6 лет. Кроме того, 84 менеджера из 467 приняли
участие в исследовании вместе со своими непосредственными подчиненными (direct reports), общее их число – 717 человек, т. е.
норма управляемости составила в среднем 8,5 человека.
Результаты, полученные с помощью опросника трехфакторного лидерства, были исследованы на надежность: α-Кронбаха для
всего опросника и каждой шкалы в отдельности, корреляции
каждого пункта с суммарными данными, а также изменения αКронбаха при последовательном исключении каждого пункта.
Надежность опросника и отдельных шкал (α-Кронбаха) варьировала
в диапазоне от 0,78 до 0,89. Затем результаты были подвергнуты
факторному анализу с целью проверки на соответствие теоретической модели. В факторе I доминирующие нагрузки имели пункты,
оценивающие ориентацию на людей, в факторе II ведущими оказались нагрузки по пунктам, отражавшим ориентацию на результат
и, наконец, в факторе III было представлено культурно-ценностное
измерение. Выявленные факторы объясняли 77,8 % дисперсии.
Корреляционный анализ, проведенный между выявленными
факторами, продемонстрировал следующие закономерности. Минимальная корреляция наблюдалась между факторами «ориентация на
людей» и «ориентация на результат» (r = 0,15, р >0,05), максимальная – между факторами «ориентация на людей» и «культурноценностная ориентация» (r = 0,47, р < 0,001). Корреляция между
факторами «культурно-ценностная ориентация» и «ориентация на
результат» составила r = 0,39 (р < 0,01).
Эти результаты свидетельствуют, что традиционно выделяемые факторы лидерского поведения, повидимому, являются самостоятельными, а культурно-ценностное измерение выступает неким
объединяющим, интегрирующим фактором.
Корреляционный анализ между выявленными факторами и
интегральными показателями деятельности подразделений, которыми руководили мененджеры, выявил наибольшую положительную
корреляцию с фактором III (r = 0,517; p < 0,001) и наименьшую с
фактором I (r = 0,321; p < 0,01). Корреляция с фактором II составила
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r = 0,49 (p < 0,001). Таким образом, была подтверждена критериальная валидность каждого из выделенных факторов, а также взаимосвязанность факторов, которые способны только при совместном
проявлении обеспечивать эффективное лидерство.
По показателям эффективности выборка из 467 человек была
разбита на три группы: эффективные лидеры (140 чел.), среднеэффективные (198 чел.) и низкоэффективные (129 чел.). Когда
результаты успешных менеджеров были распределены по уровням
организационной иерархии (низовой уровень – 76 чел.; средний – 49
чел. и высший – 15 чел.), выяснилось, что в их деятельности изучаемые факторы проявляются по-разному. Сравнение средних разностей выраженности факторов лидерского поведения на разных
уровнях организационной иерархии с помощью теста Scheffe не
выявило статистически значимых различий, что, по-видимому,
обусловлено различиями в размерах выборок на каждом из уровней.
Тем не менее, полученные данные в достаточной мере убедительно
обнаруживают доминирующую тенденцию: возрастающую по мере
карьерного роста роль культурно-ценностного фактора и, наоборот,
снижение показателей фактора «ориентация на результат».
Для того чтобы разбить всю выборку на группы с разными
показателями по исследуемым факторам, была проведена кластеризация результатов. По каждой из трех шкал выборку разделили на
3 группы: 1) менеджеры, чьи результаты по шкале превышали на 1
SD её среднее значение (+); 2) менеджеры, чьи результаты по шкале
находились в диапазоне 1 SD выше или ниже её среднего значения
(+–); 3) менеджеры, чьи результаты по шкале были на 1 SD ниже её
среднего значения (–). Результаты указанной кластеризации позволили выделить 10 групп менеджеров с различной степенью выраженности трех исследуемых функций. Из общего числа менеджеров
в указанные группы вошли 302 менеджера, т.е. 65 % всей выборки.
Результаты кластеризации на группы представлены в табл. 1.
Принцип формирования групп, исходя из степени выраженности
исследуемых функций, позволяет нам рассматривать выделенные
группы как отдельные стили лидерства.
Таблица 1. Разделение выборки на группы в соответствии с
разной выраженностью каждого из исследуемых факторов
№ группы
Число
Фактор I
Фактор II
Фактор III
менеджеров
1
11
–
–
–
2
17
–
–
+
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3
4
5
6
7
8
9
10

16
19
28
43
32
60
35
41

–
–
+
+
+–
+–
+
+

+
+
–
–
+–
+–
+
+

–
+
–
+
–
+
–
+

Таким образом, можем представить полученные с помощью
опросника результаты в виде трехмерной модели лидерства, представленной на рис. 1.
В связи с тем что в опроснике была использована 7-балльная
шкала, стили лидерства могут быть выражены в числовом виде,
обозначающем полярные степени выраженности факторов «ориентации на результат» и «ориентации на людей», т. е. от 1 (минимальная выраженность) до 7 (максимальная). Чтобы не затруднять
восприятие названий стилей чрезмерным количеством цифр, полярные степени выраженности культурно-ценностного содержания мы
обозначили: – (минимальная выраженность) и + (максимальная).
Таким образом, было выделено 10 стилей лидерства, краткие
содержательные характеристики которых приведены ниже.
1) 1.1.– Безразличный циник. Низкая направленность на результат, низкая направленность на людей, безразличие и негативное
отношение ко всему. Дистанцированность от ответственности за
результаты, стремление избегать организационных проблем и вовлеченность в организационную деятельность. При давлении организационных требований уход в защитно-агрессивную позицию,
акцентирующую бесполезность и тщетность каких-либо действий.
Роль в группе/организации вполне устраивает.
2) 1.1.+ Зажатый, блокированный, нереализовавшийся. Низкая
направленность на результат, низкая направленность на людей,
безразличие, интерес, скрытый за маской безразличия, нереализованное стремление внести вклад. Разочарование, связанное с невозможностью приносить пользу, которую мог бы принести, стремление уклониться от политических игр и конфликтов. Уход в себя.
В критической ситуации способность, отбросив страхи и сомнения,
занять активную, конструктивную позицию, направленнную на выход из кризиса. Роль в группе/организации не устраивает, угнетает.
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Рис. 1. Трехмерная модель ценностно-ориентированного лидерства

3) 1.7.– Подхалим, «Что угодно?». Низкая направленность на
результат, высокая направленность на людей, безразличие к работе
и организации, желание всем угодить и понравиться. Стремление
ладить с людьми любой ценой, подстраиваясь под ситуацию. Избегание конфликтов и трений, отсутствие искренности, льстивость и
угодничество ради своих личных целей, которые самим человеком
не всегда осознаются.
4) 1.7.+ Мягкосердечный энтузиаст. Низкая направленность на
результат, высокая направленность на людей, неравнодушное
отношение к работе и организации, желание создать атмосферу
дружбы и воодушевления. Преобладание фантазий над реальными
планами и делами, прожектерство. Мотивирование сотрудников с
акцентом на позитивные аспекты труда.
5) 7.1.– Диктатор, авторитарный. Высокая направленность
на результат, низкая направленность на людей, равнодушное или
даже негативное отношение к людям, которые рассматриваются как
инструмент достижения результатов. Ожидание подчинения и
исполнительности, тотальный контроль и постоянное давление на
подчиненных. Строгое и неукоснительное следование правилам,
которые обеспечивают достижение результатов.
6) 7.1.+ Патерналист. Высокая направленность на результат,
низкая направленность на людей, неравнодушное отношение к
работе и организации, неравноправное отношение к людям, кото-
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рые воспринимаются как не совсем зрелые и нуждающиеся в опеке.
Неприятие возражений, менторство, покровительственная позиция.
7) 4.4.– Консерватор, формалист. Средняя направленность на
результат, средняя направленность на людей, равнодушное, формальное отношение к работе и организации, боязнь изменений и
новшеств. Довольствование текущим положением вещей, отстаивание привычных взглядов и подходов. Строгое и неукоснительное
следование правилам и процедурам, которые обеспечивают стабильное и плавное функционирование организации.
8) 4.4.+ Патриот организации, чтящий традиции; «становой
хребет». Низкая направленность на результат, высокая направленность на людей, неравнодушное отношение к работе и организации,
желание создать атмосферу стабильности и надежности. Уважение
и отстаивание организационных традиций и ценностей, преданность и лояльность организации.
9) 7.7.– Оппортунист. Высокая направленность на результат,
высокая направленность на людей, равнодушно-прагматичное
отношение к работе и организации. Умение работать с людьми и
добиваться результатов, которые обеспечивают личную выгоду,
личные преимущества. Отсутствие искренности, декларативное
следование высоким ценностям, манипулирование другими.
10) 7.7.+ Идеальный, визионарный. Высокая направленность на
результат, высокая направленность на людей, неравнодушное отношение к работе и организации, желание создать атмосферу приверженности делу и вовлеченности в работу. Признание ценности
каждого сотрудника, стремление к достижению самых высоких
стандартов деятельности, поиск и принятие оптимальных решений,
которые поддерживаются и разделяются всеми. Стремление к
развитию и совершенствованию одновременно с уважением организационных традиций и ценностей.
Был проведен анализ критериальной валидности выделенных
стилей лидерства. В качестве критерия использовалась упомянутая
стандартизированная процедура экспертной оценки эффективности
деятельности лидера. Наиболее валидными оказались стили 7.7.+
«Идеальный, визионарный» и 7.1+ «Патерналистский» (r=0,69,
p<0,01 и r=0,57, p<0,05, соответственно). В настоящее время продолжается обработка большого массива данных, полученных в
других исследованиях.
Выводы
Традиционные подходы к лидерству, которые сформировались
к настоящему времени, рассматривают лидерство преимущественно
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как технологию поведения, во многом лишенного внутреннего
психического и, прежде всего, ценностного содержания. По сути
дела, лидерство в организации сводится к тому, чтобы побуждать
других выполнять какую-либо работу или следовать какой-либо
цели, не вызывая при этом негативного отношения ни к лидеру, ни
к работе, ни к поставленным целям. Но что это за цели, к которым
лидер ведёт своих последователей?
Когда лидерство осуществлялось в контексте стабильной и
прогнозируемой обстановки, этот вопрос не был актуальным: привычные алгоритмы действий позволяли эффективно решать большую часть задач, стоящих перед руководителем. Теперь, когда
динамика социально-экономических изменений черезвычайно высока, когда организации действуют в условиях жесткой конкуренции и высокой неопределенности, нередко пренебрегая нравственно-этическими нормами, нравственное содержание и природа
целей, которые лидер ставит перед последователями, ценности и
личностные смыслы его деятельности оказываются решающими.
Изучение лидерства в контексте корпоративной культуры
связывает между собой две во многом самостоятельно развивающиеся отрасли организационной психологии и чрезвычайно перспективно как с точки зрения решения прикладных задач, так и в
плане развития научных представлений о групповом и организационном взаимодействии. Преодолевая ограничения двухфакторных поведенческих моделей, в которых представлены факторы
ориентации на задачу и ориентации на людей, было предложено
дополнительное культурно-ценностное измерение этической направленности поведения лидера и выбираемых им целей. Для
оценки лидерства в контексте новой модели был разработан
диагностический опросник, позволяющий оценивать три указанных
фактора. Предложенная модель легла в основу новой типологии лидерского поведения, состоящей из 10 типов и позволяющей дифференцировать не только традиционно выделяемые поведенческие
аспекты лидерства, но и внутренние, мотивационно-ценностные
параметры.
Включение в традиционные модели лидерского поведения
дополнительного культурно-ценностного измерения позволяет
приблизить исследования лидерства к реалиям сегодняшней корпоративной жизни. Использование трехфакторной модели лидерства
позволило предложить новую, «объемную» типологию лидерского
поведения, которая более полно описывает реальные модели
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лидерского поведения и может быть использована для решения
задач диагностики и развития лидерских навыков.
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ТРИ ПОЛЗИ ОТ ФЕЙСБУК. РЕЗУЛТАТИ
ОТ ЕДНО ДОПИТВАНЕ
Минко Хаджийски
Abstract: This paper refers to three possible benefits of Facebook social
network.They are communication, self-expression and information. Conclusions
have been made based on survey of 290 users who have reply to three questions
regarding their attitude towards those potential benefits. The main results can
be summarized as follows: The prevailing positive attitude towards Facebook;
Majority of respondents indicate differential treatment to the individual
benefits; Highest assessed awareness and least self expression Facebook;
Improving opportunities for communication is valued almost fifty-fifty with the
preponderance of positive vision. The report notes some potential dangers in
using Facebook, which should be further explored in our social psychological
and moral situation.
Keywords:social network, facebook, communication, self-expression,
information

През последното десетилетие в Интернет пространството
станаха популярни т.н. социални мрежи. Замислени, реализирани и
функциониращи с различни цели и съдържателни акценти, всички
се основават на персонализирани връзки между хората и възможностите за мултипликация на потребителската активност. Голямото,
почти лавинообразно разрастване на тези мрежи се дължи на
интереса на хората и големия технологичен напредък на Интернет
като цяло. Днес техническите възможности за връзка са облекчени
и практически неограничени, особено с масовото навлизане в
употреба на мобилни устройства с високи технически показатели.
Фейсбук1е уебсайт и най-голямата и популярна социална
мрежа в Интернет. Създадена през 2004 година, днес тя има над 1.2
милиарда потребители. В България те надхвърлят 2.4 милиона.2
Интересно е, че още преди да се установи трайно в бита и съзнанието на своите потребители, започнаха да се правят проучвания
относно различни нейни страни. Появиха се изрази като: фейсбук
щастие, фейсбук мания, фейсбук зависимост, фейсбук реалност,

1

Фейсбук е една от многото мрежи в интернет пространството. Други популярни
са Twitter,Myspace, Google+ и пр.
2
По данни на M&W.
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дигитална личност, фейсбук абстиненция.3 Все още няма обаче
цялостна и задоволителна оценка на явлението Фейсбук и особено
на неговата психологическа страна.
Със следващите бележки си поставям скромната задача да
хвърля поглед върху три възможни ползи от Фейсбук, които
допускам, че обуславят нейната голяма популярност. Това са психологическите най-вече страни, свързани с общуването, себе изявата и
информирането.4 За да не бъдат разсъжденията ми само умозрителни и теоретични, направих едно малко емпирично изследване.
На около 400 потребители /мои ФБ приятели/ като лично съобщение изпратих анкета с три въпроса: Смятате ли, че Фейсбек
подобрява общуването Ви? Смятате ли, че Фейсбук подобрява
самоизявата Ви? Смятате ли, че Фейсбук подобрява информираността Ви? На трите въпроса възможните отговори бяха полярни –
„да” и „не”.5
Извадката, която се получи беше от около 300 души, отговорили на запитването в рамките на няколко дни. Трябва да поясня,
че в случая не е търсена някаква представителност. По най-общи
сведения от профилите на отговорилите „приятели”, може да се
каже, че това са хора с високо образование, различна фейсбук
активност и преобладаващо жени.6 Единствената цел на анкетата
беше да видя мнението на отговорилите, което да ми помогне да
„сверя” моите допускания, също и за илюстрация на евентуални
съвпадения или различия.

3

Забелязва се определена тенденция, при която вместо да се акцентира на ползите,
изследванията се насочват към търсене на евентуални вреди.Бел.авт.
4
Давам си сметка, че тези страни на психологическото влияние на Фейсбук са
преплетени и си влияят взаимно. Така, че тяхното разделяне е в известна степен
условно. Бел. авт.
5
Това освен за облекчаване на евентуалните респонденти, беше целенасочено.
Човек, изправен пред дилемата да избира между две крайности, дори и да има
средно мнение, ще избере надделяващото мнение. Бел.авт.
6
В анкетата участваха, университетски преподаватели, студенти, политици,
бизнесмени. Бел авт.
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От отговорилите 290 души 121 /41,7%/ дават еднозначни
отговори на трите въпроса – само положителни или само отрицателни. Останалите 169 респонденти / 58,3 %// отговарят различно
според вижданията си.

От тях74 души /43,9%/ отговарят преобладаващо позитивно,
т.е. на два от въпросите отговарят с „да” и на един с „не”.
Останалите 95 участници /56,1%/ отговарят преобладаващо
негативно – на два от въпросите с „не” и на един с „да”.
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От далите еднозначни отговори 121 души /41,7%/ 91 души
/75%/ отговарят само положително с три „да” и 30 души /25%/ само
негативно с отговор „не” на трите въпроса.

От представеното до тук могат да се направят следните изводи:
- Преобладаващата част от отговорилите на въпросите са
активни потребители и участници във Фейсбук мрежата.7 Нормално
е да се предположи, че същите имат определено мнение;
7

Близо 1/3 от отговорите се получиха през първите 2 часа от изпращане на
запитването. Бел авт.
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- Като цяло се налага положителното виждане за полезността
на Фейсбук;
- В рамките на общо взето позитивното отношение, по
голямата част участниците в анкетата имат различия по трите
поставени въпроса за ползите от Фейсбук;
- Крайно негативните, тези които не виждат никаква полза от
Фейсбук са около 10%8 ;
- Крайно позитивните, тези които намират Фейсбук за полезен за общуването, само изявата и информирането са 33% от участниците в анкетата.
Всичко това изисква един по-задълбочен анализ на предполагаемите области на полезност от психологическата им страна.
ОБЩУВАНЕ

Общуването е една типична човешка потребност, която произтича от социалната ни природа Според С. Московичи общуването е
размяна на езикови и неезикови послания между индивиди и групи.9
В социалния си смисъл според У.Шутц общуването задоволява три
базисни потребности: от привързаност, от включване и от
контрол.10 Същите обаче не са константни, а зависят от ситуацията,
дейността и личностни черти. Това е важно да се спомене, защото
общуването в социалните мрежи в т.ч. и Фейсбук не преодолява
8

Логично е да им се зададе въпроса, защо поддържат профили в мрежата? Бел авт.
Герчева, Г. Личност и общуване. С., 2010, с. 8
10
Пак там. с. 10

9
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тези различия въпреки общите правила и инструменти. Също така
въпреки еднаквите условия общуването във Фейсбук не може да
преодолее заложеното в човешката природа различие между това,
което човек е готов да даде и което очаква да получи. Поради това,
въпреки комплиментарният заложен модел на общуване, не са изключени конфликти.11 Подобни конфликти рядко имат междуличностен характер и най-често се изразяват чрез фейсбук експлоатация и намаляване на алтруизма като обща черта на поведение в
мрежата.
Общуването във Фейсбук е субект-субектно и дава възможност
не само за двустранна активност, а за включване в процеса на още
субекти.12 Това придава публично-обществен характер на общуването, възможност за даване на оценки, харесвания и мултиплициране на темите.
1. От основните елементи на общуването във Фейсбук са
предствавени всички, при това с особености, които го подобряват и
правят по-пълноценно дори от личното. Така например:
- Реципиентите мога да бъдат повече от тези, към които е
отправено посланието;
- Сензорните рецептори на комуникация освен смислововербални могат да са картинно-снимкови, звуково-музикални,
символни / емотикони/, както и съответните носители;13
- Отговорите могат да са вербални /писмени/, стандартизирани / лайкване, харесване/, но също така може и да не се отговори.
Това за разлика от личното общуване не крие риск за
отношението14;
- Обратната връзка също е облекчена и не изисква непременно вербална интерпретация. Може да се отговори с емотикон,
харесване или линк.
По подобен начин се реализира и действието на субпроцесите,
осигуряващи комуникативния процес. В този смисъл особено е
облекчено изпращането/едновременно до много субекти/, приема11

Например във Фейсбук няма опция „не харесвам”.
С изключение на случаите, когато комуникацията се осъществява чрез лични
съобщения или чат.
13
Без тактилни, но това е недостатък главно на терапевтичното общуване в
Интернет. Вж. Хаджийски, М. Психологическо консултиране. В. Търново, 2010,
с. 164.
14
Ако съобщението не е отправено лично, може да се приеме, че просто не е
забелязано.
12
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нето /поради различните фейсбук канали вербални, зрителни, слухови/ и интерпретирането, което не е ограничено от физическото
време и по този начин рискът от неправилна интерпретация е
намален.15
2. Предимства на междуличностното общуване във Фейсбук.
- Фейсбук разширява кръга на субектите, като го прави практически неограничен от познанства и предишни приятелства.
- Общуването във Фейсбук силно намалява влиянието на
статусните различия.16
- Интересен и уникален за Фейсбук е инструментът за привличане на внимание „сръчкване”. Това е сравнително безобиден и
индиферентен начин да се покаже интерес и внимание. То е подкана
за общуване, за преглеждане на профила или просто за напомняне
за себе си. Сръчкването не изисква интерпретация или вербален
отговор, а просто ответно сръчкване, което е сигнал, че напомнянето е прието.
- Фейсбук общуването влияе върху живота подобно на общуването на живо, защото е резултат на нашите мисли думи, действия
и желания. В този ред на мисли можем не само да общуваме или не
според желанието и настроението си, но можем да изберем начин,
който хем да покаже комуникативна свързаност, хем да не ангажира
време и усилия.
- Фейсбук дава възможност за усвояване на важни социални
умения. Например научаването на изразяване на емпатия в мрежата
лесно се пренася в другата реалност. Освен това според изследване
на проф. Карпентър Потребителите, които редовно качват снимки
на партньора си и публикуват и коментират статуси върху стената
на половинката си, имат по-здрава и стабилна връзка в реалния
живот.17
- Фейсбук общуването носи емоционални ползи за участниците. В различни изследвания се говори за емоционалното влияние
на уведомленията, поканите за приятелство и харесванията на
собствените постове.18
15

Въпреки, че се случва ,когато реципиентът желае бързо да реагира.
Тук трябва да направя уточнението, че участниците с по-висок статус проявяват
склонност към едностранна комуникация.
17
Вж. http://pojenski.com/60.html
18
Дават се различни, най-вече физиологични обяснения, свързани с нивата на
допамин, окситоцин и кортизол. Вж. http://michaelhyatt.com/19-what-the-internet-isdoing-to-our-brains-podcast.html
16
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- Фейсбук спомага за формиране на личностна идентичност,
която както се знае зависи от двустранното взаимодействие със
социалния контекст, който е по-богат и разнообразен от този на
физическата реалност.
- Има ли т.н. „фейсбук абстиненция”? Естествено, ако под
това се разбира неприятното чувство следствие на прекъсването на
социалните връзки в мрежата. Но това е по-скоро „здрава” абстиненция, която може да доведе до корекция на маниера на общуване,
чрез намаляване на експлоатацията и увеличаване на афилиацията в
изявите.
- Интересна психологически е възможността за създаване на
семантична реалност. Най-показателен в това отношение е примерът с понятието „приятел”. Приятелството е нещо интимно, сложно,
трудно за създаване и поддържане. За това твърде претенциозно и
нелепо е етикирането с „приятел” на случайни непознати хора. Това
всъщност не е случайно, а добре обмислено. Защото ако негативният етикет /стигма/ може да доведе до развитие на подобна идентичност, по същия механизъм може да се формира чувство за
близост, симпатия и доверие.
- Фейсбук общуването непрекъснато се облекчава чрез подобряване на техническите възможности. С развитието на безжичните
мрежи, мобилните устройства и различните приложения, общуването става все по-лесно и независимо от място и ситуации.19
СЕБЕИЗЯВА

19

Близо половината от отговорите на отправеното запитване получих от мобилни
устройства.
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Себеизявата е може би най-интересната и психологически
оправдана страна на фейсбук присъствието. Като целенасочени или
спонтанни действия, тя обхваща различни форми от споделянето на
лична информация, през себепоказването, до изавата на реални или
измислени качества и възможности. Основно себеизявата във
Фейсбук се реализира чрез профила и чрез дейността. Чрез профила
- това е споделеното като информация за себе си, която е относително постоянна. Чрез дейността – това е значително по-голяма
възможност за себеизява, която включва собствени постове, показване на снимки, правене на коментари, харесвания, споделяния,
предлагане и приемане на покани за приятелство, участие в игри и
пр. В един по-широк аспект всичко, дори самото поддържане на
страницата може да се отнесе към фейсбук активност.20
Психологическият смисъл на фейсбук самоизявата неизбежно
води към връзките с Аза. Става въпрос за неговото укрепване или
дори корекция. Предполага се, че на възрастта на която човек се
присъединява към Фейсбук, Аз-концепцията му в основните си
линии е създадена или се намира в процес на интензивно формиране. И в двата случая може да се допусне, че социалната мрежа
оказва влияние чрез създаване на условия за позитивно самовъзприемане и смегчавене на изначално заложеното противоречие
между Аз – идеално и Аз – реално. По какъв начин? Има няколко
прости, но изключително ефективни по своя замисъл и функциониране фейсбук инструменти:
1. Постването на различни неща на собствената стена. Във
Фейсбук могат да се публикуват текстове, картини, музикални
клипове, хумористични сюжети и шаржове, аудио записи, линкове
към сайтове и публикации. По този начин човек изразява и прави
публично достояние мнения, настроения, отношения и собствени
познания. Тези изяви сами по себе си носят удовлетворение, но
истинските ползи за Аза идват от реакцията на другите, които могат
да харесват и да коментират.21
2. Възможността за харесване /like/ и за коментиране на постовете на другите е също начин за изява. Чрез кликване на „харесвам”
ние не просто изразяваме отношение към дадено съдържание, но и
20

В този смисъл изследването на Sky-Science относно автентичността на профилите, което отхвърля хипотезата за т.н. „идеализирана виртуална идентичност” е
недостатъчно, защото такава може да се създаде от самата активност.
21
Според някои изследвания има зависимост между проя на харесванията и
уведомленията и нивото на допамин.
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към личността на автора на събитието. Не случайна липсата на
опция „ не харесвам”. Това, което не се харесва, може да се каже в
коментар, но хората рядко го правят. Коментарите обикновено са
върху харесани постове и имат одобрителен характер.
3. Споделянето на постовете на другите е начин за изразяване
на положително отношение и мултиплициране на съдържанието.
Чрез този инструмент споделящият не само става съпричастен. В
известен смисъл той се идентифицира с автора, става съавтор и
„извлича” полза от харесванията.
4. Промяна на данните на профила често се прави не толкова
за поддържане на съответност и актуалност. В контекста на Аза
отделни страни или елементи се променят нарочно и самоцелно.
Най-често на промяна се подлага профилната снимка.22 Смисълът
на подобно действие може да се търси в различни аспекти: от
стремеж за разнообразие, до желание за смяна на образа на
личността. Истината обаче е в желанието да се напомни за себе си,
да се привлече внимание и предизвика харесване.
5. Чрез Фейсбук човек сравнително лесно се приобщава към
различни групи и каузи, придобива възможност за изразяване на
граждански, политически, религиозни, културни, екологични и
всякакви идеи, възгледи и позиции. Това в житейската реалност е не
само трудно, но в много случаи и опасно. Подобен аспект на
самоизява се реализира в един голям съдържателен диапазон от
прогресивното до откровено деструктивното. В случая обаче насоката на активност не е толкова важна колкото самата възможност за
нейната изява, която прави Фейсбук привлекателна територия.
6. За една значителна и специфична част от потребителите на
Фейсбук начин за самоизява е участието в игри.23Като изключим
обстоятелството, че играта е основна човешка дейност и желанието
за забавление е силно при някои хора, следва да се оцени възможността да се реализира Аза в условията на състезателност или
сътрудничество.
Към себеизявите във Фейсбук има и определени съмнения и
дори опасения. В някои съвременни проучвания24 се отбелязва

22

Някои сменят снимката си ежеседмично, а има случаи когато новата е по-лоша
от старата сменена.
23
Един „приятел” ми призна, че поддържа фейсбук профила си само заради игрите.
24
http://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/03/20/1791534_tumnata_strana_na_
facebook/
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опасността от развитие на „нарцистично личностно разстройство”.25
Според д-р Вив Виньолес не е ясно дали „индивидуалните нарцистични наклонности водят до определени модели на поведение във
Фейсбук или обратното, или пък и двете”. Факт е обаче, че
възможностите на Фейсбук освен здравата самоизява потенцират и
вероятността за деформации. Разликата между естественото социално желание за себепредставяне в подходяща светлина пред другите
и хистрионния подтик за демонстративно показване при някои
индивиди е твърде условна. Това може да доведе до дискутирания в
някои изследвания „грандиозен ексхибиционизъм” Нашите наблюдения показват, че относително малка част от активните ползватели
на Фейсбук са склонни към подобно поведение излишък.
Тук естествено излиза въпросът. Защо психологическата полза
от самоизявата във Фейсбук не е оценена подобаващо от участниците в анкетата? Нещо повече,от трите възможни ползи тя е на
трето място, като само при нея отговорилите отрицателно са повече
от отговорилите положително/40 на 60%/. Обяснението следва да се
търси някъде в следните причини:
- Неразбиране или твърде нарцистично разбиране на понятието себеизява;
- Нежелание за признаване на факта или умишлено пренебрегване;
- Липса на потребност за фейсбук - подкрепа на Аза.26
ИНФОРМИРАНЕ

25
26

Такова няма в МКБ -10.
С оглед на профилите на анкетираните, това е твърде възможно.
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Подобряването на информираността е най-значимата полза,
която участвалите в допитването посочват. 82% от отговорилите
намират, че Фейсбук им съдейства в това отношение. Този резултат
сам по себе си е впечатляващ не само като относителен дял.
Неговото значение следва да се оценява като се отчита факта, че
голямата част от респондентите /почти всички/ не само не изпитват
информационен дефицит, а обратно живеят в информационна
преситеност.27
Информирането в мрежата на Фейсбук има две страни, които
условно могат да се определят като даване и приемане на информация. Първата е споделянето на различни постове, снимки, профилни данни, събития от обществения и личен живот. Психологически тя е свързана със себеизявата, защото пряко или косвено
засяга Аза. Но има и самостоятелно информационно значение. Чрез
тези фейсбук-активности, ние казваме на другите какво се случва в
живота ни.28
Втората страна е свързана с получаване на информация за
другите. Това става чрез следене на постовете на приятелите и
преглеждане на техните стени.29 Следва да се отбележи, че информацията, която хората споделят често пъти волно или неволно е
манипулирана в тяхна полза, което влияе върху оценката и емоционалния отговор, но рядко води до противопоставяне.30
Най-съществената и важна страна на информационното
значение на Фейсбук следва да се търси в един по-значим социален
контекст. Става въпрос за големите възможности за разширяване на
кръга на източниците на информация. Така получаването на информация за текущи събития и по различни въпроси от споделени в
мрежата източници /главно сайтове/, намалява възможността от
едностранно и често манипулативно информиране от традицион-

27

Става въпрос за множеството електронни и печатни медии, които ни заливат с
информация от сутрин до вечер.
28
Това е особено удачен начин за информиране при хора, които не се срещат или
чуват често.
29
В изследванията на тази психологическа страна на Фейсбук се обръща внимание
на емоционалните реакции на информацията, т.е. преживяването на субективно
нещастие или удовлетворение на случващото се на другите. Това обаче не е
предмет на настоящото проучване.
30
Фейсбук е чудесно място където човек може да се похвали без особен риск от
опониране, даже обратно – да получи одобрение.
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ните телевизии, радиа и вестници.31 Фейсбук за разлика от тях дава
възможност за бърза и пряка обратна връзка с реципиентите за:
- Сверяване на ефекта;
- Ориентиране в приемането;
- Разширяване на гледните точки.
Очевидно е, че медиите са забелязали не само информационното предимство на Фейсбук, но и големите й възможности за
влияние чрез специфичните инструменти.32 Може би не е далеч
времето, когато социалните мрежи ще се превърнат в реална алтернатива на традиционните електронни медии.33 Тук обаче трябва да
се кажат две съществени забележки. Едната е свързана с опасността
от претоварване с много и разнопосочна информация. Това създава
трудности във възприемането, проблеми в когнитивните процеси
въобще и дори измамно усещане за информираност. Другата е
възможността за изкривяване или преиначаване на информацията
от платени коментатори /тролове/. Практиката в последно време
показва, че същите проявяват голяма активност, влизат в групи,
намесват се във форуми, създават фалшиви профили, дезинформират и манипулират. Тъй като използват фейсбук предимствата и
ефективността на специфичните й инструменти, противодействието
е много трудно поне докато не бъдат разпознати. Другото е въпрос
на Фейсбук култура и степен на свързаност между участниците.
Този доклад беше акцентиран върху ползите от Фейсбук, които
надявам се успях да очертая. Това не означава, че няма и вреди.
Като всяко нещо, създадено от човека и Фейсбук не е безпогрешно
действаща и безопасна система.34 Тъй като основните й функции се
реализират от човешката активност, включително слабости и комплекси, нормално е тя да ги отразява в някаква степен. Това може да
я направи неефективна или дори социално вредна. От множеството

31

Никак не е случаен фактът, че самите медии прибягват до Фейсбук за да
популяризират допълнително предаванията си и да разширяват аудиторията.
Много често предаванията завършват със следното съобщение. „Коментирайте
темите от предаването на страницата ни във Фейсбук”.
32
Например споделяне на препратки и линкове.
33
Например в областта на рекламата корпорациите използват Фейсбук за да
увеличат продажбите си сред съществуващите клиенти, вместо да харчат пари за
реклама за привличане на нови.
34
Нещо повече, като че ли изследванията се насочват главно към евентуалните
вреди за психиката и социалното функциониране на активните потребители.
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потенциални опасности, които са обект на психологически анализи,
особено внимание струва ми се трябва да се отдели на:
- Възможността за мултиплициране на погрешна и вредна
информация;
- Възможността за създаване и насочване на свръх емоции
спрямо участник или група;
- Възможността за използване на мрежата за социално
деструктивни цели.
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СОЦИОКУЛТУРНИ И ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ
НА ИНДИВИДУАЛИЗМА–КОЛЕКТИВИЗМА
В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА
Снежана Илиева
СУ “Св. Климент Охридски”, София, България
Резюме: Изследват се перцепциите за характеристиките на
културата и проявите на индивидуализма-колективизма в работата при
млади хора от поколението “У” или поколението на “хилядолетието”.
На социокултурно ниво се възприема ориентация между колективизма и
индивидуализма с превес на индивидуалистичната тенденция, която е
най-изразена по отношение на прагматичния начин на мислене,
конкурентността в бизнеса и индивидуализма в управлението. Личностните измерения на индивидуализма се изразяват встремежа към индивидуалния успех и в убеденост в ефективността на индивидуалната
работа в сравнение с груповата работа, докато колективизмът се
разкрива чрез подчинеността на груповите интереси. Установява се, че
подчинеността на груповите интереси се влияе от прагматичния начин
на мислене, ориентацията към средата и разчитането на себе си или на
другите като социокултурни характеристики.
Ключови думи: индивидуализъм-колективизъм; междукултурни
различия; характеристики на културата; ценности спрямо труда;
поколение „У“.
SOCIOCULTURAL AND PERSONALITY DIMENSIONS
OF INDIVIDUALISM-COLLECTIVISM IN ORGANIZATION
Snezhana Ilieva
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract: Theperceptions of cultural characteristics and the individualism-collectivism in young people from the Generation“Y”, alsoknownasthe
“Millennium” Generation are studied. At a socio-cultural level, an orientation
between collectivism and individualism is perceived with a predominant
individualistic tendency, whichismainlyexpressedinterms of pragmatic way of
thinking, competitiveness in business and individualismin management.
Thepersonalitydimensions of individualism areexpressed inthepursuit of
individualsuccessandinthebeliefthatindividualworkismore effective than group
work, whereascollectivismisdisplayedinthesubordination of group interests.
Itisestablished that the subordination of group interestsisinfluencedbypragmatic
way ofthinking, orientation to theenvironmentandrelyingononesel for
othersassocio-cultural characteristics.
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Key words: individualism-collectivism; cross-cultural differences; culture
dimensions; work values, generation “Y”.

Кроскултурна перспектива в изследване
на индивидуализма–колективизма
Различията в трудовата етика, ценностите, нагласите и мотивите спрямо работата като детерминанти на трудовото поведение и
респективно на индивидуалния и организационния успех, както и
на националния просперитет и развитие, са предмет на изследване в
трудовата и организационната психология повече от 50 години и са
повлияни от идеята за мотивацията за постижения и за постигащото
общество на Д. МакКлелънд [1; 2].Социокултурната перспектива се
опитва да отговори на въпросите защо едни нации и респективно
организации постигат успех, а други не, базирайки се на системата
от ценности на културно, организационно и личностно равнище,
като се отчита, че има ред други фактори, които дават отговор на
въпроса „защо нациите се провалят и къде са корените на силата,
просперитета и бедността“ [3].Междукултурните различия в
ценностите и трудовото поведение се обясняват предимно с индивидуализма-колективизма, като се допуска, че хората от една и
съща култура е вероятно да споделят сходни ценности и нагласи
спрямо работата [4; 5]. Така традиционно се приема, че в западните
култури значими са индивидуалистичните ценности, които
подчертават уникалността, независимостта и разчитането на себе
си, докато в източните култури ценностите са колективистични и са
свързани с хармонията, комформността, подчинеността, покорството и груповата координация. Културата има много измерения и
прояви, които определят различията в организационното поведение,
но индивидуализмът – колективизмът е една от безспорните
културни разлики, които се отчитат както при междукултурната
комуникация и преговори, така и при мотивиране на поведението,
което дава основаниедасе изведе като културен синдром [6]. Една
от съществените разлики е, че хората в колективистичните страни
са повлияни повече от контекста, докато в индивидуалистичните
страни са ориентирани повече към съдържанието [7].
Популяризирането и утвърждаването на индивидуализма –
колективизма като културно измерение се дължат на изследванията
на трудовите ценности на Х. Хофстеде[8]. Индивидуализъм и
колективизъм са двата полюса на еднадименсия, които диференцират западния и източния тип култура. Индивидуализмът се
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характеризира с доминиране на Аз-съзнанието, със загриженост за
себе си и непосредственото семейство и с акцент върху инициативата и насочването, ръководенето. Колективистичните ценности
се изразяват в убеждението, че хората принадлежат към големите,
разширените семейства, с доминиране на Ние-съзнанието и с
ориентация към чувството за принадлежност и към следването, а не
към поемането на инициатива. В двата случая има различни начини
на идентифициране – при индивидуализма идентификацията се
дължи на личните качества, а при колективизма произтича от
груповата принадлежност. Целите в работата също варират – за
индивидуалистичните култури от мотивиращо значение са личното
време, което работата предоставя за личния или семейния живот,
свободата и предизвикателството в нея, които дават усещане за
лични постижения и за контрол. В колективистичните култури се
ценят и съответно мотивиращ ефект имат възможността за
обучение, използването на уменията и способностите и физическите
условия на работното място [9; 10].
Друго разбиране за ценностните различия между културите и
за “културното разнообразие в бизнеса” предлагат Ф.
Тромпенаарс и Ч. Хампдън-Търнър. Съществуват три категории
типични културни проблеми или дилеми, които възникват от
взаимоотношенията с другите хора, произтичат от преминаването
на времето и са свързани със средата и се проявяват в седем
фундаментални измерения. Пет от тези ценностни измерения се
отнасят до взаимоотношенията с хората и се означават по следния
начин: универсализъм – партикуларизъм; индивидуализъм – колективизъм; неутрално – емоционално; конкретно – дифузно; постижения – приписване на статус [11]. Колективизъм спрямо индивидуализъм разграничава групата и индивида и се разглеждат като
характеристики на по-традиционните и бивши социалистически общества и на модерното общество. Индивидуализмът и колективизмът водят до различна мотивация – до съответно външните парични
награди или постиженията и до отношенията с колегите. България е
по средата по отношение на индивидуалната свобода и качеството
на живота (пак там, с. 73). Индивидуализмът има множество измерения. Така например, българските мениджъри имат предпочитания
към работа, при която се работи индивидуално и се получава
индивидуално признание, както и се поема индивидуална отговорност.
Х. Хофстеде подлага на съмнение наличието на седем
измерения, като твърди, че на практика част от тях са съставни
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части на едно и също измерение (индивидуализъм-колективизъм)
[12]. Въпреки критиката на Хофстеде, изведените измерения са
ценни, тъй като дават възможност добре да се разкрият особеностите на индивидуалистичните и колективистичните култури в
зависимост от ориентацията към привилата и взаимоотношенията,
личностните постижения или приписването на статус, вътрешния
или външния локус на контрола, смесването или разграничаването
на лични и служебни отношения и т.н.
Личностни измерения и прояви на индивидуализма –
колективизма
Кроскултурната вариация в ценностите отразява фундаментални психологически характеристики, които включват колективизъм спрямо индивидуализъм и са ясно свързани с ценностите на
оцеляването и на самоизразяването [13]. Индивидуализмът, автономията, личностното израстване и самоизразяването разкриват
свободата на човешкия избор, а оцеляването характеризира колективистичната ориентация. Полярността между оцеляване и самоизразяване, т.е. между колективизъм и индивидуализъм, от психологическа гледна точка се прилага във всички култури, като те
варират според това към кой полюс се отнасят, като така се описва
„културната карта на света“ [14]. Ценностите на самоизразяване се
отнасят до социално-икономическото развитие, като тяхното
нарастване не е културно-специфична, а универсална тенденция. Те
отразяват еманципираността по отношение на автономия и възприетата свобода на избора и поради това са свързани с удовлетвореността от живота и с чувството за щастие. Това води и до
промяна на мотивацията, която от външна тя се променя към
вътрешна мотивация, свързана с автономията и разнообразието в
работата.
Изследването на индивидуализма – колективизма на социокултурно равнище намира израз в схващането, че те са двата противоположни края на едно измерение. Същевременно те се проявяват на
индивидуално равнище в различните култури чрез различни
компоненти и разкриват степента на интеграция с другите и със
социалното обкръжение, както и относителната значимост, която
хората придават на личните интереси и на колективните задължения. Индивидуализмът е условие, при което личните интереси имат
по-голяма важност, отколкото потребностите на групата. Индивидуалистите се грижат за себе си и се стремят да игнорират групо77

вите интереси, ако те са в конфликт с техните лични желания.
Основните принципи за индивидуализма са самодостатъчност на
личността, автономия, право на личен живот и самореализация,
успех и разчитане на себе си, независимост и откритост, които
залягат като ценности в определен тип култури. Колективизмът е
налице, когато изискванията и интересите на групата вземат превес
пред тези на индивидите. Колективистите се интересуват от благополучието на групите, към които те принадлежат, даже ако това
изисква личният интерес да бъде пренебрегнат[15].
Индивидуалните прояви и вариации в поведението се
определят от особеностите на т. нар. вертикален и хоризонтален
индивидуализъм и колективизъм [16]. Вертикалният колективизъм
включва приемане на неравенството и йерархията в групата и
подчинението на индивида пред груповите цели и интереси, докато
при хоризонталния колективизъм личността се приема като част от
колектива и като равна с останалите членове, т.е. налице е ориентация към сътрудничество и съвместен успех. Вертикалният индивидуализъм се изразява в автономия и приемане на различията,
уникалността и неравенството между индивидите, докато при хоризонталния индивидуализъм се запазва автономността на Аз-а без да
се търсят различия в статуса, който е равен на този на другите.
На индивидуално ниво индивидуализмът и колективизмът се
установяват чрез извеждане на т. нар. идиоцентрични и алоцентрични тенденции. Алоцентричните прояви, които се измерват, са
семейна интеграция, взаимозависимост и социабилност, а проявите
на идиоцентризъм, т.е. индивидуализмът като личностна променлива, са конкурентност, самоувереност и разчитане на себе си, хедонизъм и дистанция от другите в собствената група [17].Въпреки че
културните влияния се отразяват на проявите на индивидуализмаколективизма на индивидуално ниво и в рамките на една и съща
култура съществуват вариации, се подчертава, че крайното разминаване и конфликт между личностните прояви и типа култура води до
риск за психичното здраве и психопатологични прояви. При студенти във високо индивидуалистична култура (Бостън, САЩ)
високите стойности по колективизъмкорелират положително с депресия, социална тревожност, обсесивно-компулсивни разстройства
и зависима личност, докато индивидуализмът, особено хоризонталният, корелира отрицателно с тези прояви. При студенти от
колективистична култура (Истанбул, Турция) хоризонталният индивидуализъм корелира положително със скалите, измерващи шизоидно, параноидно, нарцистично, гранично и антисоциално личностни
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разстройства, докато вертикалният колективизъм е с отрицателна
корелация с тях [18]. В този смисъл крайните прояви на индивидуализма и колективизма, особено ако не са съгласувани с културните ценности на средата, създават затруднения за оптималното
функциониране на личността.
Индивидуализмът - колективизмът на личността се изследват
от гледна точка на работата в екип и екипиното взаимодействието,
мотивацията и нагласите към работата. Допуска, че наличието на
еднородни екипи – от индивидуалисти или от колективисти, работи
добре при определени условия, свързани с характера на задачата и
степента на автономия и взаимозависимост, но съвременните екипи
изискват съчетаване както на множество компетентности, така и
имат предимство, когато в тях се постигне баланс между индивидуалисти и колективисти. Тъй като и индивидуализмът, и колективизмът имат своите предимства, което на социокултурно ниво се
доказва от успехите на индивидуалистични и колективистични
страни, то се търсят различията между два типа индивидуалисти и
колективисти в работна среда – т. нар. онтологични и утилитарни[19]. Онтологичните индивидуалисти или колективисти се
различават според значимостта, която приписват на себе си или
групата, като индивидуалистите вярват, че индивидът е първичен, а
социалните групи са вторични, докато колективистите разглеждат
групата като основна единица на човешкото съществуване. Утилитарните индивидуалисти и колективисти се определят според
начина, по който желаят да извършат задачата или работата. Утилитарните индивидуалисти удовлетворяват личните си желания и
потребности чрез индивидуална работа и резултати, докато колективистите възприемат живота и работата като усилия на членовете
на колектива за задоволяване на споделени потребности чрез
постигане на съвместни резултати и постижения.
Изследвания на индивидуализма–колективизма в България
Интересът към индивидуализма-колективизма има дълга
традиция у нас, като се анализира от народопсихологична перспектива в трудовете на Иван Хаджийски, Марко Семов, Минчо
Драганов, които илюстрират смесицата от индивидуализъм и колективизъм в нашето общество [20; 21; 22; 23].
Ред български изследователи търсят отговора на въпроса
„Защо сме такива?“, като установяват измеренията на националната
и организационната култура и сравняват стойности по инди79

видуализъм-колективизъм предимно с изследванията на Х.
Хофстеде [24; 25; 26; 27]. Трябва все пак да се отчете условността
на сравненията от типа „защо сме подобни или различни“ от
другите култури с данните на Х. Хофстеде, защото те са получени в
рамките на една организация – IBM, с уникална за нея организационна култура първоначално в 40, после и в 50 страни от различни
социокултурни региони в света, при това в период от време,
предшестващ поне с две десетилетия българските изследвания,
които са правени в други организации и професионални сфери.
Въпреки че ценностите се променят бавно, те се променят, както
установява Р. Ингълхартвъз основа на мащабни изследвания, проведени на няколко „изследователски вълни”. Сравнителният анализ,
който след 90-те години обхваща и България, се отнася до 90% от
цялата популация в света и се очертава културната карта на света
(Inglehart – WelzelCulturalMapoftheWorld), като основната тенденция е в промяна на ценностите от колективизъм към индивидуализъм. Колективистичните страни започват да имат по-високи
стойности по индивидуализъм, т.е. прави се преход от ценности на
сигурността и оцеляването към ценности на благополучието, като в
индивидуалистичните страни ценностите на самоизразяването,
благополучието и качеството на живот се засилват още повече, т.е.
колективистичните култури се доближават до ценностите на индивидуализма, но през това време индивидуалистични култури също
се променят към по-силен индивидуализъм, разбиран като автономия, самоизразяване, благополучие на личността [13; 14].
Особени ценни са резултатите от кроскултурни изследвания на
ценностите, правени паралелно по една и съща методология и в
един и същи период в различните страни, което дава възможност да
се отчетат доминиращите ценностни тенденции в съвременната
българска култура [28] или да се очертае спецификата на ценностите на у нас в контекста на европейските изследвания на
ценностите [29].
Изследвания на ценностите на млади хора след промените от
1989 г. насам сочат стабилна тенденция за нарастване на индивидуализма след годините принудителен колективизъм. Най-силно
изразени индивидуалисти са най-младите, докато при по-възрастните поколения доминира колективистичната ориентация [30]. Тези
различия са особено големи при младежите до 21 г. и при хората на
45 г., като младите хора се индивидуалистично ориентирани при
изразяване на убеждения и вземане на решения [31]. Младите българи в началото на прехода имат високи стойности по индиви80

дуализъм, които даже надвишават тези на традиционно възприеманите за индивидуалисти американски студенти [32]. Студентите
се придържат повече към ценностите на индивидуализма, отколкото
работещите или пенсионерите [33].
Смяната на ценностните траектории на индивидуализмаколективизма и убежденията спрямо труда се разглеждат въз основа
на литературни източници и резултати от чужди и собствени
изследвания в по-продължителен период, който включва периода на
икономическото развитие след Освобождението, при който се
констатират индивидуалистични ценности, до момента, когато
отново се констатира „бум“ на индивидуализма след промените от
1989 г. [2].Установяват се възрастови различия в предпочитанията
за работа в група или екип, като по-младите, които са социализирани в условията н конкурентност, разчитат повече на себе си, но
оценяват предимствата на екипната работа. По-високо образованите са индивидуалисти, които ценят личния успех, разчитат на
себе си, възприемат индивидуалната работа като даваща по-добри
резултати и предпочитат да работят самостоятелно, докато по-ниско
образованите са по-изразени колективисти по отношение на колективния успех и разчитането на другите (пак там).
Резултатите очертават възрастова специфика, но са налице и
поколенчески различия в трудовата етика и съответно в индивидуализма-колективизма, които са обусловени и засилени и от
политическите и икономическите промени в последните десетилетия. Тъй като поколенията се променят, както и се променя това,
което те искат от живота и от работата, то интерес представлява
какви са ориентациите към различните измерения на индивидуализма и колективизма на младите българи, които са израсли и са се
социализирали в годините след прехода, т.е. във времето на силен
индивидуализъм. Това е поколението, означавано като поколение
„У“ или поколението „на хилядолетието“, което е родено от края на
70-те до средата на 90-тегодини и е активна трудова сила с времеви
перспективи за кариерно развитие и израстване в условия, различни
от тези на предходните поколения. То се характеризира с ценности,
които съчетават свободата и комфортния живот, наслаждава се на
екипната работа, но и разчита на себе си, за него съвременните
технологии и Интернет са начин на живот, а финансовият успех,
качеството на живота и балансът между различните сфери на
живота са еднакво важни [34]. Лоялността към взаимоотношенията
е също толкова важна, колкото и към себе си и собствената кариера
и въпреки несигурността за работата и кариерата, това поколение
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има високи очаквания и цени смисъла и значимостта на работата.При изследване на мотивацията и очакванията спрямо работата
при млади хора у нас се потвърждава тази тенденция, като ценностите и потребностите на това поколение са свързани с автономията
и постиженията, присъщи на индивидуалистичните общества на
благополучието, а стремежът е към постигане и на интересната, и
на добре платената работа, като трудно би се правило компромис
между тези два личностно значими резултата [2].
Демографските кохортни различия по принцип са свързани с
промени в трудовата етика, в ценностите, мотивите и очакванията
спрямо работата. Също така, измененията от колективизъм към
индивидуализъм при социални промени влияят върху индивидуалните характеристики и прояви [35], което дава основание да се
смята, че наличието на трудова етика и ценности, характерни за
поколението „У“ в глобален план, съчетано с икономическата ситуация и социокултурната специфика у нас, ще формира ценностите
и индивидуалните прояви на индивидуализъм-колективизъм в
работата.
Методи на изследване
Въпросник за измерване на перцепциите за характеристиките на културата. Използва се концептуалната рамка на характеристиките на културата на Ф. Тромпенаарс и Ч. Хампдън –
Търнър[11], за да се изследват перцепциите на изследваните лица за
това доколко дадени характеристики са присъщи за националната
култура според тях. Измерени са 12 характеристики на културата,
които съответно разкриват нагласите към взаимоотношенията,
природата и времето, като са дадени двете крайни характеристики
на културата – например универсалистична - партикуларистична
със съответни кратки обяснения, например в случая – ориентация
към правилата или към взаимоотношенията. Използва се скала за
отговори от 0 до 10, като позволяват да се очертае профил, характерен за колективистичните или индивидуалистичните култури по
отношение на работата и управлението, начина на мислене, планирането на времето и на целите.
Въпросник за индивидуализъм – колективизъм. Проявите на
индивидуализма – колективизма на личността се изследват с
въпросник от 20 твърдения, като се отчитат доминирането на
индивидуалните или груповите интереси, степента на подчиненост
на групата, отговорността и успеха, т.е. личностни променливи,
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които определят поведението в труда [15]. Въз основа на факторен
анализ се обособяват 5 подскали, които установяват разчитането на
себе си и на другите, индивидуален спрямо колективен успех,
предпочитания за работа в група или за индивидуална работа,
подчиненост на груповите интереси и ефективност на резултатите
от екипната или индивидуалната работа.
Извадка. Изследвани са 200 лица, от които 53,7% са жени и
46,3% са мъже. Преобладават изследваните до 25 години, които са
54,3% от извадката, докато останалите 45,7% са на възраст от 26-35
години, т.е. тя е съставена от млади хора, които са израсли след
1989 г. и съответно са се социализирали в условия, в които се
наблюдава рязко нарастване на индивидуалистичните тенденции в
обществото. Изследваните са висшисти, като част от тях са
студенти, които обаче работят паралелно със следването в сфери,
свързани предимно с прилагане на информационни технологии.
Характерът на работата изисква високо ниво на изпълнение и
индивидуални постижения, както и предполага взаимозависимост
при извършване на задачите и работа в екип. Изследваните са в
началото на трудовия си път или в процеса на стабилизиране в
кариерата си и на практика са поколението, от което зависи
бъдещето развитие на страната.
Анализ на резултатите
Перцепциите за характеристиките на културата и за проявите
на индивидуализъм-колективизъм бяха установени с дескриптивна
статистика. Резултатите сочат стремеж към избягване на несигурността и слабо планиране на времето (Таблица 1), което в значителна степен дава основание тези характеристики да се отнесат поскоро към колективистична ориентация, използвайки модела за
ценностните траектории на Ингълхарт, както и анализите на
Хофстеде и на Хампдън-Търнър и Тромпенаарс. Културата се
възприема по-скоро като партикуларистична, т.е. ориентирана към
взаимоотношенията, вместо към правилата, и като дифузна, т.е.,
има сливане или размиване на граници между работа и не-работа,
между служебни и лични отношения, т.е. всичко е свързано с всичко останало и има готовност за споделяне на лична информация с
колегите и за приятелство с тях.Тези две измерения на културата
характеризират колективистичната ориентация повече от индивидуалистичната. Същевременно се очертава тенденция към повисоки стойности на прагматичен начин на мислене, индиви83

дуализъм в управлението и конкурентност в бизнеса, което описва
измеренията на индивидуализма в перцепциите за съвременната
култура.
Таблица 1. Средни аритметични стойности и стандартни отклонения
за характеристиките на културата
Характеристики на културата

X

Sd

Универсална – Партикуларистичнa

5,83

2,32

Специфична култура- Дифузна култура
Силна нужда да се защитава Човечеството от Средата - Силна
нужда да се защитава средата от Човечеството
Монокултурна– Смесена, мултикултурна

6,42

2,51

5,43

2,03

6,42

2,35

Сътрудничество в бизнеса - Конкурентност в бизнеса
Сътрудничество в социалния живот - Конкурентност в
социалния живот
Избягване на несигурността - Приемане на несигурността
Колективизъм в управлението - Индивидуализъм в
управлението
Колективизъм при изпълнение на работата - Индивидуализъм
при изпълнение на работата
Философски начин на мислене - Прагматичен начин на мислене

6,72

2,39

5,78

2,71

4,32

3,01

6,78

2,40

5,25

2,05

6,91

2,61

Слабо планиране на времето - Строго планиране на времето

4,52

3,01

Слабо планиране на целите - Силно планиране на целите

5,28

3,09

Ориентацията към конкурентност е по-изразена от сътрудничеството, като конкурентността е по-силна в бизнеса, отколкото в
социалния живот. Тенденцията към индивидуализъм характеризира
изпълнението на работата, но е особено отчетлива при перцепцията
за подходите за управление, които се определят повече като
индивидуалистични, отколкото катоколективистични.
Приложен беше еднофакторендисперсионен анализ, за да се
установи дали съществуват различия в перцепциите на културата в
зависимост от пола и възрастта. Установиха се полови различия във
възприемането на универсалистична –партикуларистична култура,
монокултурна – смесена,мултикултурна среда и колективизъм –
индивидуализъм в работата (Таблица 2).
Мъжете възприемат повече ориентацията към спазване на
правилата, докато при жените конкретните обстоятелства и взаимоотношенията имат значение, като тези резултати съответстват на
ценностните ориентации на двата пола и на измерението мъжест84

веност – женственост по Х. Хофстеде. Доколкото универсализмът е
свързан с индивидуализма, може да се съди, че мъжете са поиндивидуалистично ориентирани в перцепцията си за културата от
жените.
Таблица 2. Различия по пол във възприетите характеристики
на културата
Характеристики на културата
Универсалистична –
партикуларистична
Монокултурна – смесена,
мултикултурна
Колективизъм – индивидуализъм в
работата

Мъже – х и sd

Жени - х и sd

5,21; 2,14

6,76; 2,35

7,213; p<0,01

7,25; 2,29

6,14; 2,18

4,315;p<0,05

4,81; 2,71

6,07; 2,01

5,891;p<0,05

F

Също така мъжете в по-голяма степен възприемат културата
като смесена,т.е. според тях всички традиции и ценности исторически принадлежат на множество култури, докато при жените
доминирамонокултурниятвъзглед, т.е. всички исторически принадлежат на една културна основа. Възприемането на мултукултурна
тенденция от страна на мъжете може да ги улесни в общуването и
взаимодействието с представители на други групи и общности.
Жените е по-вероятно да се насочени към отношенията вътре в
групата и да формират стереотипи на културна основа спрямо
външни групи, т.е. да имат колективистична ориентация, докато
мъжете могат да отчитат и да структурират отношения като
индивиди с външни групи, различни от собствената, към която
принадлежат.Ограничеността на данните прави тези предположения
доста условни, така че са нужни по-обхватни и задълбочени данни,
за да се изведат различия в монокултурната – мултикултурната
ориентация при мъже и жени.
Резултатите по тези измерения разкриват по-колективистична
ориентация при жените, отколкото при мъжете, което отразява
ценностните различия между половете. Оказва се обаче, че жените в
по-голяма степен възприемат индивидуализма в работата от мъжете, които са по-склонни да отчитат колективизъм при изпълнението
на задачите. Тъй като все пак перцепциите на културата са
повлияни от индивидуалните особености, доколкото културата е
субективна, както твърди Х. Триандис[36; 37], може да се допуска,
че възприемането на индивидуализма при изпълнението на работата
от жените произтича от характера на конкретната работа, която
изисква високи постижения и резултати. Те възприемат конкурент85

ността и самоутвърждаването в работата, като това отразява
полово-ролеви стереотипи за успеха в кариерата при мъже и жени,
както и факта, че въпреки равенството между половете по закон,
жените трябва да имат по-високо трудово представяне спрямо
мъжете в съвременните дейности, особено при израстване в кариерата, както и могат да получават по-ниски възнаграждения при
равни други условия.
Индивидуалните прояви на индивидуализма – колективизма
показват противоречиви тенденции в настоящето изследване, като
от една страна се разчита повече на другите, отколкото на себе си
при изпълнението на работата и има предпочитания за работа в
група, отколкото за индивидуална работа (Графика 1).

Графика 1. Прояви на индивидуализма-колективизма

Ориентацията е към индивидуален, конкурентен, а не към
кооперативен, групов успехи се оценява по-високо ефективността и
резултатите от индивидуалната работа.Индивидуализмът се изразява във възприемането на успеха и на резултатите от собствената
работа, т.е. слабо развита е ориентацията към споделяне на успеха,
постиженията и резултатите с другите. Налице е обаче висока
степен на осъзнатост на необходимостта от подчиняване на личните
интереси на груповите, което е индикатор за вертикален колективизъм.
Еднофакторниятдисперсионен анализ не установи различия
между мъже и жени по отделните прояви на индивидуализъм –
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колективизъм, но бяха изведени възрастови различия между двете
групи.Макар и социализирани все в условията на преход от
планирана към пазарна икономика и от тоталитаризъм към
демокрация, съществуват различия в разчитането на себе си и на
другите, в предпочитанията да се работи индивидуално или в екип,
в оценка на ефективността на резултатите от индивидуалната и
груповата работа (Таблица 3).
Таблица 3. Възрастови различия в индивидуализма – колективизма

Прояви на индивидуализмаколективизма
Разчитане на себе си

Работа в група
Ефективност на резултатите от
работата

До 25 г. – х и sd

26-35 г. - х и
sd

F

11,05; 1,21

9,73; 1,39

6,213;
p<0,01
3,122;p<0,05

6,45; 2,39

8,24; 3,35

7,201;p<0,01

20,01;3,38

17,32; 3,01

По-младите – до 25 години, разчитат по-малко на себе си и
повече на другите, имат предпочитания към работата в група вместо
към индивидуалната работа, но оценяват повече ефективността на
индивидуалната, отколкото на съвместната работа. Може да се
смята, че те са развили ориентация към свързаност с другите или
към хоризонтален колективизъм, но са убедени в резултатите,
постиженията, ползите и придобивките на индивидуалната работа.
За разлика от тях, изследваните до 35 годишна възраст, имат поиндивидуалистична ориентация по отношение на разчитането на
себе си, на предпочитанията да работят самостоятелно, а не в група,
но за сметка на това, те са склонни да смятат, че съвместните усилия и груповата работа водят до по-високи резултати и постижения.
Повечето изследвания отчитат взаимосвързаността между
културните ценности и личностните прояви на индивидуализмаколективизма, но като цяло липсват достатъчно данни кои измерения на културата повлияват личностните прояви. Трудно е да се
проследи директното въздействие на ценностите на индивидуализма-колективизма върху личността, тъй като на индивидуално
ниво има множество други фактори, които имат значение, като
индивидуални различия, семейна среда, социализация, трудов опит
и организационна култура. Въз основа на корелационен анализ се
установи, че разчитането на себе си и на другите като културна
характеристика се свързва на индивидуално ниво с разчитането на
себе си и с подчиненост на груповите интереси (Таблица 4).
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Таблица 4. Взаимозависимости между характеристиките на културата
и индивидуализма-колективизма на личността
Характеристики на
културата
Разчитане на себе
си/на другите
Ориентация към
средата
Конкурентност в
бизнеса
Начин на мислене
(философски спрямо
прагматичен)
Планиране на целите

Индивидуализъм – колективизъм на личността
ИндивиГрупови
Ефективност
дуален
интереси
на работата
успех
r=0,261
r=0,285
p<0,05
p<0,05
r=0,295
r=-0,274
p<0,01
p<0,05
r=0,352
p<0,01
Разчитане
на себе си

r=0,274
p<0,05

r=-0,267
p<0,05
r=-0,244
p<0,05

Ориентацията към средата, която най-често се свърза с вътрешния и външния локус на контрола, корелира положително с подчинеността на груповите интереси, но отрицателно с ефективността на
резултатите от работата. Конкурентността в бизнеса и прагматичният начин на мислене създават предпоставки да се разчита повече
на себе си, т.е. засилват индивидуалистичната ориентация на личността. Начинът на мислене е в отрицателна зависимост с подчинеността на груповите интереси, като може да се допусне, че
младите хора ще се подчиняват на груповите интереси не по
принцип, а само когато те са в синхрон с техните ценности, цели и
потребности, т.е. ще имат утилитарен подход при подчинението на
групата. Планирането на целите има отрицателна връзка с индивидуалния успех, т.е. ориентираните към личния успех ще планират
целите си, а при слабо планиране на целите ще се разчита повече на
колективния успех. Предпочитанията за индивидуална или екипна
работа не се влияят от културните измерения и вероятно са
ситуативно детерминирани в зависимост от характера на работата и
организационната среда.
Установените взаимозависимости не са високи, което не дава
основание за категорични заключения относно въздействието на
културните характеристики върху личностните прояви на индивидуализма-колективизма. За да се провери доколко културните
ценности и измерения определят личностните измерения на индивидуализма – колективизма, беше направен регресионен анализ, чиито
резултати частично потвърдиха резултатите от корелационния
анализ (Таблица 5).
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Таблица 5. Влияние на характеристиките на културата върху
проявите на индивидуализъм-колективизъм
Характеристики
на културата
Разчитане на себе
си/на другите
Ориентация към
средата
Конкурентност в
бизнеса
Начин на мислене

Индивидуализъм-колективизъм
Разчитане
Индивина себе си
дуален успех

Групови
интереси
β=0,271;
p<0,05
β=0,243;
p<0,05

Ефективност
на работата
β=-0,268;
p<0,05

β=0,356;
p<0,01
β=-0,262;
p<0,05

Единствено при подчинеността на груповите интереси се
потвърдиха установените зависимости от корелационния анализ,
така че разчитането на себе и на другите за издигането в работата,
ориентацията към средата и начинът на мислене са тези измерения
на културата, които ще определят степента, в която личността е
готова да приеме и да се подчини на груповите интереси. Трите
културни измерения обясняват 17 % от вариацията в готовността
личността да се подчини на интересите на групата. Конкурентността в бизнеса детерминира степента, в която личността разчита
на себе си в работата, като ограничените възможности за сътрудничество създават индивидуалистична ориентация. Ориентацията
към средата е предпоставка за подчиняване на груповите интереси,
но отрицателно влияе на ефективността и резултатите от работата.
Обсъждане на резултатите
Получените резултати за перцепциите за характеристиките на
културата дават основание да се констатира, че като цяло ориентацията е между колективизма и индивидуализма с превес на индивидуалистичната тенденция, която е най-изразена по отношение на
прагматичния начин на мислене. Прагматичният начин на мислене
характеризира в значителна степен ценностите на индивидуализма
и развитите общества, а в народопсихологичната традиция у нас се
подчертава от повечето изследователи, така че той има дълбоки
корени и е в противовес на възгледите за мистичността на славянската душа, които не са присъщи както за предишните, така и за
настоящите поколения. В илюстрация на дълбоките корени на
прагматичността може да се цитира външен за културата наблюдател, УилМънроу, който един век по-рано, през 1914 г. издава
„България и нейният народ“[38]. Позовавайки се на свои впечат89

ления и на наблюденията на К. Иречек, той описва българина като
трезв във всяко едно отношение, пестелив в разходите си и много
трудолюбив, покорен и съвестен, той се идентифицира с работата,
която върши (пак там, с. 100). При сравнението с други народи се
подчертава, че те са „пестеливи и мълчаливи, те са далеч от безгрижната веселост на румънеца, експанзивността на сърбина или
мечтателния непрактичен идеализъм на руснака“ (пак там), както и
се извежда на преден план несравнимото упорство и преследване на
целите и крайно практичния мироглед. Твърди се, че като „един
трудолюбив и далновиден народ, острото чувство за практичното
му е дало правилната идея за стойността на интелектуалното
развитие и те доброволно правят големи финансови вложения за
бързото развитие на ефикасна образователна система“ (пак там,
с.159).В случая коментарите са излишни, но те очертават ориентация към прагматичен индивидуализъм, която явно се запазва и
развива и при съвременното поколение, което инвестира в знанията,
в усвояване на чужди езици, в опита в различна организационна и
мултикултурна среда.
Освен изразената прагматична ориентация при възприемането
на култура в сравнение с останалите нейни характеристики, може да
се констатира, че е налице ориентация към индивидуализъм и
конкурентност в управлението и работата, културата се определя
като смесена, мултикултурна дифузна, т.е. смесват се личния и
професионалния живот и взаимоотношения. Прагматичността на
индивидуално ниво се проявява чрез стремежа да се разчита и на
себе си на другите, явно според обстоятелствата, както и с подчиняване на груповите интереси. Това позволява да се допуска, че е
налице ориентация към утилитарен индивидуализъм, насочен към
постигане на целите в работата и живота и задоволяване на значими
личностни потребности. При сравнение на тези резултати с предишни авторови изследвания [2] може да се констатира, че структурата на индивидуализма-колективизма в настоящето изследване е
по-ясно изразена по отделните прояви. В предишно изследване се
очертава баланс между двете тенденции, т.е. изследваните в приблизително еднаква степен са ориентирани и към индивидуализма, и
към колективизма, като наред с това по две от измеренията са поскоро индивидуалисти – склонни са да разчитат повече на себе си и
да ценят индивидуалния успех, а по останалите измерения имат поизразена колективистична ориентация. Доминиращата част от
предишната извадка или напълно е израсла и се е социализирала по
време на социализма или част от нейната социализация е протекла в
условията на планирана икономика, а останалата част - в началните
90

години на прехода към демокрация. В настоящето изследване
всички са социализирани по време на прехода и преди влизането в
Европейския съюз, но същевременно в период, образно казано на
„див“ или „тежък“ индивидуализъм и лично оцеляване на ръба на
поколението на техните родители. За изследваните млади хора е
важно да се разчита на другите в процеса на работа и да се споделя
отговорността за резултатите от работата, както и да се подчиняват
личните интереси на груповите в името на постигане на общи цели,
които обаче дават възможност да се постигнат индивидуалните
цели в рамките на екипа и да се преживее чувство за индивидуален
успех и постижения.
Тези резултати могат да бъдат интерпретирани единствено на
фона на икономическите промени и кризи, които повлияват
социализацията и навлизането в трудовата сила на изследваните
млади хора, като например първите години от прехода, влизането в
Европейския съюз, икономическата криза в световен и национален
мащаб. По-възрастните – до 35 години израстват в началото на
прехода, скоро след политическите и икономическите промени,
което води и до по-изразената им индивидуалистична ориентация в
разчитане на себе си. От друга страна, изследваните до 25 години
навлизат в трудовата сила след присъединяването към ЕС и в
условията на криза, която намалява възможността да разчитат на
себе си, но същевременно се предполага, че може да се разчита на
другите, в това число групите, организациите, институциите и
общността като цяло, като са ориентирани към съвместни действия
и усилия за постигане на резултати от индивидуална значимост.
Настоящите резултати са ценни по отношение на структурирането и изграждането на екипи, които са необходими при
променящия се характер на работата и нарастване на сложността на
задачите, както и при реалната тенденция все повече да се работи в
мултикултурна среда. Може да се смята, че има ориентация за
вертикален колективизъм, т.е. подчиняване на общите цели, но е
слабо развита ориентацията към хоризонтален колективизъм, свързан със споделяне на тези общи цели и на постигнатите резултати.
Разчитането на другите е с прагматична насоченост, доколкото
съществува убеденост, че индивидуалната работа дава по-добри
резултати и се цени индивидуалният успех, основан на конкурентност, а не на сътрудничество. Като цяло може да се твърди, че
изследваните млади хора се придържат към ценностите на „У“
поколението, т.е. стремят се към автономия, имат прагматична
ориентация и са склонни да си взаимодействат с другите в рамките
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на групата за постигане на съвместни резултати, които обаче се
вписват в представата им за индивидуален успех.
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ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ФОРМИРАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ
Доц. Антоанета Христова
Институт за изследване на населението и човека – БАН, София,
България, a.hristova@iphs.eu
Резюме: The partisan nature of political conflict has had too little
influence on scholarship on political psychology. The fact is that continue to
lack asystematic understanding of when and how political parties influence
public opinion. The article presents alternative approaches to political parties
and public opinion examined through a motivated reasoning theory. Parties
shape citizens’ opinions by mobilizing, influencing, and structuring choices
among political alternatives. The answer to how parties influence citizens’
reasoning and political opinions depends on an interaction between citizens’
motivations,effort, and information generated from the political environment.
The article review recent empirical work consistent with this framework.
Ключови думи: political parties, public opinion, motivation reasoning,
cognitive approach

В демокрацията, властта и влиянието не са просто даденост, те
са резултат на конкуренция и конфликти. Най-важните групи, които
водят тези конфликти най-често са политическите партии, които се
борят за общественото мнение, като средство за изборна победа и
легитимиране на политическата им дейност. Политическите партии
са доказали значимостта си, а днес, политическите партии
предоставят ключовата връзка между гражданите и демократичното
лидерство.
Все пак, въпреки многото изследвания на политическите партии и поведението на гражданите, продължава да липсва системно
знание за това как политическите партии влияят на демократичното
представителство като цяло, и на общественото мнение в частност.
Всъщност, относно ролята на политическите партии за общественото мнение съществуват два нерешени дебати. Първо, партиите
водят или следват публичното мнение? Второ, как партиите работят, за да повлияят общественото мнения? Основната теза тук е, че
в зависимост от типа на мотивацията и количеството усилия,
изразходвани за формулирането на политическите мотиви на индивида, политическите партии могат да бъдат повече или по-малко
влиятелни.
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Влияние на политическите партии върху общественото
мнение
Как политическите партии формират общественото мнение?
Потребността от политическите партии в разбирането на
психологията на общественото мнение
Политическите психолози са посветили голяма част от вниманието си, за да разберат как гражданите в съвременните
демокрации изпълняват две основни задачи: подбор на кандидатите
за политически пост и формирането на предпочитания по теми на
обществената политика. Задача е била установяването на механизма, свързващ гражданите с политическите решения чрез институционалното представителство; както и необходимостта, гражданите
да изпращат сигнали до вземащите политически решения за техните
политически предпочитания (Lavine et al, 2012, стр. 201-202 ;
Althaus, 2006; Dahl, 1989) .
Голяма част от последните изследвания в политическата
психология са се опитали да разберат по-добре "политически
съответните личностни характеристики и как тези характеристики
формират общиственото мнение и поведението при гласуване. По
същество, тeзи изследвания се занимават с по-дълбоко разбиране на
това, което Kinder (1998 ) нарича "първични съставки " на
общественото мнение: личностни черти , ценности , принципи и
групови предпочитания, които правят гражданите склонни или
предразположени към определени предпочитания към дадена
политика или кандидат. Този модел може да бъде наречен "
предиспозиционен модел " за формиране на общественото мнение
(вж. Фигура 1 )

-

Индивидуални
предиспозиции:
Ценности
Идеология
Привързаност
Интереси
Личност
Биология

Граждански избори в
демокрация:
- Оценка
- Гласуване

Фигура 1: Предиспозиционен модел за формиране
на общественото мнение
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Гражданите не правят политически решения във вакуум. Хората се раждат с предразположения, но те не са родени с политическо
знание, необходимо за прилагането на тези предразположения към
специфичните задачи, които се очаква гражданите да изпълняват в
условията на демокрация: формиране и подкрепа на политики и
предпочитания за политическите кандидати.
Кой или какво улеснява прилагането на предиспозициите към
политическите решения? Твърдим, че това са политическите партии. Lavine (2012 ) обяснява: "Централните индивидуални актьори
са политическите партии, които са основата на американския политически конфликт. Политическите лидери влизат и излизат от
обществения етап, но партиите и техните символи, платформи и
групови асоциации предоставят дългосрочна основа на политическата система " (стр. 2 ) . Всъщност , Sniderman (2000 ) твърди, че
политическите партии са от решаващо значение за процеса на
вземане на решения на гражданите: "Гражданите могат да преодолеят информационните дефицити за политиката, не защото те
могат да опростат обществени си избор, а защото тези избори са
систематично опростени за тях " (стр. 81). За да се илюстрира как
политическите партии имат значение за общественото мнение ,
Фигура 2 представя " Модел на конфликт – предиспозиция при
привържениците " на формиране на общественото мнение.
Политически конфликт на
привържениците

Мобилизиране
и влияние
Индивидуални
предиспозиции

Структура

Граждански избори в
демокрация

Фигура 2: Модел на конфликт – предиспозиция при привържениците
за формирането на обществното мнение

В долната част на фигурата се представят типичните отношения проучени от политическите психолози (вж. Фигура 1): индивидуални предразположения преобразени в политически избор на
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политики и кандидати. Въпреки това, въздействието на индивидуалните предразположения за политическите предпочитания е условно,
зависи от политическия контекст. Улесняването на изявата на
човешките предразположения към политическите решения става
чрез политическите партии, които действат както да структурират
набора от алтернативи, от които гражданите могат да избират,
активират, мобилизират, убеждават и информират за алтернативите
и структурата на политическата конкуренция (Aldrich, 1995) и
Sniderman и Bullock (2004 , стр. 338 , 346).
Политическите партии са от решаващо значение по два начина,
както се вижда от двете стрелки на фигура 2. Първо, партийната
структура предоставя алтернативи - политики и кандидати, сред
които гражданите могат да избират. Второ, партиите мобилизират
гражданите и им казват как трябва да разберат политическите
възможности и косвено, как политическите предразположения
трябва да се прилагат.
Партиите служат, ккато Disch (2011 ) описва, като политическо
" мобилизиране " на сила, чрез която " гражданите научават от
партийните послания междупартийните конфликти " (стр. 109).
Конфликтът между привържениците е основна черта на демократичната политика. Адекватната политическа психология на общественото мнение трябва да се постави политическите партии в центъра на изследване.
Влиянието на политическите партии
Дългогодишен е дебата за връзката между политическите
партии и общественото мнение, т.е. дали партиите водят или следват общественото мнение. Налице е силна емпирична подкрепа за
твърденията, че граждани оценяват партиите въз основа на начина,
по който оценяват доколко партиите се справят със задачите си
(напр., Fiorina, 1981; Lenz, 2012) и доколко партиите отговарят на
техните ценности и принципи (Goren, 2013; Tomz& van Houweling,
2008). Има и доказателства за обратното, че политическите позиции
на партиите повлияват мнението на гражданите (например, Highton
& Kam, 2011 ; Lenz, 2012). По този начин, дебата за това дали
партизанщината е резултат на " текуща оценка " от страна на привържениците на представянето на партиите или партизанщината
работи като "екран на възприятието" оцветявайки как гражданите
виждат политическите въпроси е по-полезно да бъде насочен към
разглеждането на въпроса при какви условия партиите повлияват
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предпочитанията на гражданите. Ако гражданите формират мнения
въз основа на позицията на партиите, предразположенията може да
имат по-малко тежест върху него (т.е., на фигура 1, съответствието
между индивидуалните характеристики и избора ще отслабне). Така
въпросът, дали партиите влияят върху общественото мнение може
да бъде преведен като на какви критерии и съображения гражданите
разчитат при формиране на мнение, включително партийни
послания или някои други критерии, като принципи на политиката
(Druckman, Peterson и Slothuus , 2013).
Това ни води до следващия въпрос: как партиите влияят върху
мнението? Доминиращата гледна точка за влиянието на политическите пристрастия върху общественото мнение е обобщена от
Goren, Federico, и Kittilson (2009): Когато някой чува разпознаваем
източник, който застъпва някаква позиция, настроенията на привържениците се активират, което на свой ред води до оценка на съобщението през призмата на пристрастията. Ако даващия послание и
получателя споделят партийна привързаност, последния ще се
довери на първия и приема съобщението без да отразява много от
съдържанието на съобщението. Но, ако даващия послание и
получателя се разминават политически, получателят ще изпитват
недоверие към източника и отхвърля съобщението, отново без
много размисъл. (стр. 806)
Два основни подхода могат да се отбележат за това как
партиите влияят при формиране на мнение. Единият се гради върху
тезите на Downs (1957), който приема партиите (или партийните
знаци), като информационни улеснения, които опростяват информацията, която може да насочва предпочитанията чрез т.нар.
евристични процеси. Тази гледна точка е получила относително
малко емпирично внимание. Вторият подход проследява работата
на партийната идентификация, представен от Campbell (1960) и
представящ партийната привързаност като емоционална и лична
привързаност към партията като група. Тази перспектива е получила повече емпирично внимание и напоследък е разработена допълнително чрез т.нар. "мотивирани разсъждения на партийния
привърженик". Този подход подчертава пристрастията и сляпото
доверие като обект на изследване. Тези два подхода се различават
по своето виждане за това какво мотивира гражданите в разсъжденията им за политиката. Първият подход вижда партиите като
информационен пряк път, който помага на гражданите да формират
"точни" позиции, които са съвместими с техните ценности, интереси или развитие. Обратно, според другия подход, гражданите са
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мотивирани от цел за определяне на "посока" за достигане на желано заключение, а именно формиране на мнение в дадена посока,
което е в съответствие с партийната идентификация, независимо от
начина, по който становището се вписва в други фактори (например, ценности или опит).
Предполага се, че в рамките на всеки един от тези подходи,
влиянието на партийните сигнали върху формирането на мнение е
функция и от усилията, които гражданите отделят за политически
разсъждения. Таблица 1 представя типология от тези подходи към
партизанското влияние, отличаващи се по вида на мотивацията,
която води гражданите (точност или посока) и по размера на
инвестираното усилие за формиране на мнение.
Таблица 1: Четири начина партиите да повлияят мнението,
основани на мотивация и усилие

Малко усилие

Повече усилие

Мотивация за точност:
Политическите партии като
информационен източник
1. Заемане на позиция на
харесвана партия

3. Използване на партийния
етикет за правене на изводи за
политическото съдържание,
прилагане на ценности, преди
заемане на позиция

Насочваща мотивация:
Политическите партии като
обект на идентификация
2. Следване на партията като
група, приемане на
политически позиции,
потвърждаващи груповите
норми
4. Мотивирани разсъждения на
привържениците, при които
привържениците активно
търсят да оправдаят
политически съответни
позиции.

Политическите партии като информационен източник
В рамките на този подход, представен от Downs (1957) гражданите могат да печелят от политическиата реклама на политики и
кандидати, без да отдават голямо внимание на съдържанието на
посланията. Така партията като знак, цвят представлява опростена
информация, свързваща партията с политическата позиция или
кандидат. Това дава възможност да се взимат решения без натоварване с много информация. На практика партията играе роля на
т.нар. евристика.
Появата на " Партизански мотивирани разсъждение "
Вторият подход разглежда влиянието на политическите партии
върху вземането на решения като гражданин вследствие на дълбока,
99

емоционална привързаност към дадена политическа партия. Идентификацията с партия се счита за трайна и централна част от
идентичността на индивида и следователно, когато е налице
партиен знак, идентификацията на индивида с партията се активира
и води процеса на разсъждение (виж клетка 3 от Таблица 1).
Влиянието чрез процесите на емоционална привързаност може да
бъде автоматично, но и с усилие ако индивидът вижда необходимост активно да защитава партията, с която се идентифицира.
Тогава той включва повече усилие (виж клетка 4 в таблица 1) При
сблъсък с теза, която противоречи на личното схващане се предизвиква дисонанс в подкрепа на позицията на партията .
За да се обясни защо и как се реализира този процес се създава
т.нар. теория на мотивираната обосновка ( Kunda, 1990; Taber &
Lodge, 2006). Основната теза на тази теория е, че всички разсъждения са мотивирани и имат различни цели. Могат да съществуват
две категории цели: "Цел за постигане на точност ", които мотивират хората да "търсят и внимателно да разглеждат съответните
доказателства, така че да се постигне правилното или поне найдоброто заключение и "Цел за посока", които мотивират" прилагането на силата на собствения мисловен процес в защита на предварително, конкретно заключение" (Taber, Lodge, 2006, стр. 756).
Съществува напрежението между партиите като влияние и
партиите като важен източник на информация. От една страна,
политическите партии могат да помогнат за вземането на решения
на гражданите по структуриране и опростяване на избора. Партийното етикиране на партията или кандидата потенциално предава
полезна информация ако партията има добре изградена репутация
или е свързана към социални групи ( Aldrich, 1995, стр. 48-50 ;
Downs 1957; Petersen et al , 2010. ; Sniderman & Stiglitz , 2012).
Психологически основи на мотивираното разсъждение
При какви условия можем да очакваме конкретни връзки
между предразположения, партийна привързаност и политически
възгледи? Тези условия следват логически от теориите за мотивационната когниция (вж. Fiske & Taylor , 2008; Kunda , 1999).
Гражданите внасят в политиката същата психологична конструкция, отнасяща се до всички тенденции за определяне на
конкретни крайни състояния или цели ( Pittman, Zeigler, 2007). Тази
обща човешка психология, когато се постави в реалността на партийните привърженици в съвременната политика, произвежда моде100

ли на познание, които могат да бъдат описани като " партизански
мотивирани разсъждения. " Мотивирано разсъждение не означава
пристрастни разсъждения , защото "мотивиран", означава стремеж
към някаква цел. Приема се стандартната дефиниция, че мотивацията е "когнитивно представяне на желаната крайна цел, която
въздейства върху оценките, емоциите и поведението" (Fishbach &
Ferguson, 2007, стр. 491). По този начин , "цел ", "мотивация" и "потребност" са концептуални синоними , и това широко определение
позволява мотивираните разсъждения да приемат различни форми,
в зависимост от това какви цели индивида се стреми да постигне и
какви стратегии на разсъждение приема, за да отговари на тези
цели.
Съществуващата литература се фокусира предимно върху две
цели: цели за постигане на точност и насочващи цели (виж Kunda,
1990). Тези две категории цели могат да се определят и като
точност и партизанщина(Taber & Lodge , 2006), познание и оценка
(Nir, 2011), точност и защита (Hart et al., 2009), и насочваща и ненасочваща мотивация ( Molden & Higgins, 2005). Тези цели, в повечето теории за мотивацията, служат като цели от висок порядък
(Gollwitzer, 1990; Kruglanski et al., 2002), подобно на принадлежността или социалното привързване (Baumeister & Leary, 1995) или
самосъхранение (Hart , Shaver , и Goldenberg, 2005). Целите се менят
във времето , зависят от хората и и контекста ( Fishbach & Ferguson,
2007).
Мотивациите са желани крайни състояния , а не резултати
сами по себе си , и следователно се проявяват чрез стратегии, които
хората съзнателно или несъзнателно използват в стремежа си да
получат желания краен резултат ( Gollwitzer , 1990) Виж Фигура 3.
Мотивация

Стратегии на
разсъждение

Мнения,
убеждения
и поведения

Политическа
среда

Фигура 3: Стратегии като механизми на резултати от разсъждение

101

Основната разлика между мотивирационните теории и студените когнитивни подходи към разсъждението е приложението на
усилие върху стратегиите и върху резултатите от разсъждението,
като решения, съждения, оценки и изводи. Студеният подход подчертава значението на усилието. Колкото е по-голямо то, толкова е
по-точен резултата. Stroh (1995) твърди, че стратегиите за взимане
на решение са ефективни, когато увеличават точността и минимизират усилието, като се основават на оптималното усилие за
формиране на „правилното“ решение. Kruglanski (1989) обаче допълва: “боравенето с много информация за правенето на съждения
или високо мотивоционно включване, не винаги води до подобряване на точността, даже я намалява при определени обстоятелства.“
Това хвърля светлина върху условните резултати от увеличаването
на усилието. Достигането до желания, коректен, точен резултат
може да е цел и да удовлетворява едни, но да не е достатъчно
постижение за други. Круглански доказва как чистата когнитивна
теория не е достатъчна за обяснение на мотивацията.
Мотивацията за точност и насочващата мотивация като независими цели, могат да варират в интензитета си. С инвестиране на
повече усилия в мотивите, придобитата информация и когнитивната
й обработка също ще се увеличат. За разлика от чисто познавателните модели на мислене, които определят гражданите като изразходващи недостатъчни усилия за преодоляване на автоматизирани
пристрастия, става ясно, че мотивационното условно разсъждение
като усилие се увеличава. Тези, които са мотивирани за посока се
различават от тези, които са мотивирани за постигане на точност
защото увеличеното усилие към различните цели вероятно тласка
мотивираните да разсъждават хора към използването на различни
когнитивни стратегии.
Обяснението за мотивацията на привържениците на практика
приема, че хората приемат различни стратегии на съждение, в
зависимост от мотивацията им към различни крайни цели и
състояния. Наблюдаваните стратегии и резултати от разсъжденията
(оценки, мнения, решения и избори) отразяват взаимоотношението
между цели и усилие, а не толкова последствията от усилието само
по себе си. Отклоненията в стратегиите (напр. Селективното излагане на информация) и отклоненията в резултата (напр. Себеобслужваща оценка на неопределени позиции на кандидата) се
появяват, когато мотивацията за посока успешно промени разсъждението или когато стремежа към точност не произведе такава.
Политиката използва и мотивация за точност и мотивация за
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посока, всяка от които може да формира съждение по различен
начин.
Някои условия за мотивираните разсъждение
Взаимодейстието между партиите и между партиите и гражданите е инструментално по отношение на връзката на предиспозициите на гражданите с обществното мнение. Съществуват
поредица от фактори, които насочват разсъжденията към определено крайно състояние и защитават идентичността на привържениците, променяйки статегията на съждение и/или конструирайки
насочено мотивирано съждение.
Разнообразие от мотивация за посока
Мотивацията за посока има много форми и може да се реализира едновременно. Когато са налице политически пристрастия и
партийна идентичност, гражданите са предразположени към партийно одобрени политики, а не към политики, които следват логически от техния личен интерес. По същия начин, когато други вид
мотивация е налице, гражданите могат да са предразположени към
политики, които са в противоречие с позицията на тяхната партия.
Напрежението между мотивациите повдига важни въпроси за
политическата независимост. Jerit (2009, с. 116-121) разсъждава за
политически "неравната " реторика. От значение е съотношението й
в зависимост от нагласите на аудиторията по отношение на мотивация за точност или мотивация за посока. Така връзката между сила
на идентичност и мотивационно съждение е същата като сила на
нагласите и мотивационно съждение.
Мотивация за точност
Мотивация за точност може да ограничи интензивността и
въздействието на мотивацията за посока. Когато хората искат да
достигне правилните изводи, те е по-малко вероятно да защитават
нагласи и партийна идентичност. Както Kunda( 1990 ) отбелязва:
"хората не са свободни да правят изводи каквито искат просто
защото те го искат . . . Те достигат до желаното заключение, само
ако могат да съберат необходимите доказателства, за да го подкрепят. . . С други думи, те поддържат " илюзия за обективност " (с.
482-483. Или с други думи ", въпреки мотивацията за поддържане
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на хармония между идентичност и оценки, политическа реалност
понякога прави това да се случва трудно" ( Lavine et al, 2012, стр. 9;
Redlawsk, Civettini, и Emmerson, 2010). По-голяма точност може да
се случи, когато хората се държат отговорни за своите решения
(виж Lerner & Tetlock, 1999). Tetlock (1983a) показва, че когато
индивидите знаят, че ще бъдат държани отговорни за своите
решения, те генерират по-сложни обяснения на позициите си,
особено когато се очакват взаимодействия с различни от себе си
други (Tetlock, Skitka, и Boettger, 1989).
Социалната основа на мотивацията за точност е важна и може
да се задвижва от по-фундаментална потребност като принадлежността (Baumeister &Leary, 1995). Но мотивацията за точност може
да се задвижва и от други фактори. Bolsen и др. показват, че просто
като инструктират участниците в проучване да обмислят проблема
"безпристрастно" се проявяват по-малко политически пристрастия.
В подобна връзка Groenendyk (2013) е описал мотивация за точност
в политически контекст, като желанието да бъдеш "добър гражданин"; желанието да бъдеш добре информиран и запознат с алтернативни гледни точки, може да помогне за насърчаване на стратегиите за разсъждение, които защитават мотивацията за точност.
Ограничения на реалността
Ограниченията, наложени от политическата реалност може
също да формират съждения, независимо от мотивите, които са в
действие. Хората, които искат да са мотивирани за точност в свят на
информация пълна с изкривявания, могат да се стремят към "правилни" решения. Последното се случва, когато е налица огромна
противоречива информация. Нещо повече, реалността може да
причини амбивалентност на предпочитаният , което от своя стран,
може да подкопае политическото предпочитание. Амбивалентност
при партийното предпочитание се появява, когато дългогодишна
идентификация е в противоречие с краткосрочни оценки на капацитета на партиите да управляват и предоставят ползи за обществото. Последното може да се случи, например , ако една партия
управлява по време на икономическа криза.
Отклонения, произтичащи от разсъждения мотивирани за
посока могат да бъдат умекотени чрез спомените. Kunda (1990 )
описва как възникват механизмите на пристрастия, главно чрез
пристрастно търсене в паметта. Имайки различна натрупана и
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достъпна информация в паметта може да се достигне до противоречиви заключения.
Политиката е особено труден контекст за оценка на въздействието на мотивацията за точност, защото голяма част от политиката е неясна, за разлика от други области, голяма част от политическата аргументация изисква оценката на двусмислена и може би
деформирана информация.
Стойност на мотивацията за посока
Трябва да се подчертае, че мотивацията за посока понякога е
желана в съответствие с конвенционалните стандарти на демократичното общество. Поддържането на последователни и стабилни
политически възгледи е основна черта на гражданското общество.
Защитата на нагласите и идентичностите е политически важно,
ако се очаква гражданите да представят съгласувани гледни точки
във времето. Твърде голямата отвореност към влияние може също
да увеличи манипулацията (вж. Kruglanski & Boyatzi, 2012).
Широкото и бързото отричане от партии, политици, или политики
може да доведе до спад на доверието в правителството и създаването на нестабилни политически коалиции. Гражданската страст,
която задвижва участието в политическия живот е обвързана със
стабилни самоидентификации и силни нагласи ( Boninger, Berent, и
Krosnick, 1995), както и защитата на личния интерес (Bartels, 2008;
Green & Shapiro, 1994.; Mansbridge, 1990; Sears & Funk, 1991).
Следването на собствената партия е също разумна стратегия,
тъй като партиите предоставят информация, която може да помогне
на гражданите да разбират политиките и кандидатите и да формират
по-информирани
предпочитания, отколкото те биха били в
състояние без партийната конкуренция. По този начин, гражданите
успяват да се ориентират в политиката.
Заключение
Tocqueville (2000 ) казва: "партиите са зло, присъщи на свободните правителства" (стр. 174). Идеалния свят, без политически
конфликт е утопия: това на практика би бил свят, където обикновения гражданин, внася смисъл в хаоса на политическите реалности
на базата на собствените си мисли и убеждения и формира мнение,
без институционалната координация на професионалните политически актьори. Такъв свят не е демокрация. Schattschneider (1960 ) ни
105

казва, че "демокрацията е конкурентна политическа система, в
която конкуриращите се лидери и партии определят алтернативите
на обществения ред по такъв начин, че обществеността може да
участва в процеса на вземане на решения" (стр. 138). Демократичната политика е система от конкуренция между привържениците
на партиите, чието участие определя победителите и губещите.
Политиката е по естествен начин партизанска, такива са и гражданите.
Политическа психология, е необходимо да се ангажира с
реалностите на партийната, партизанска конкуренция, като по този
начин се превърне в онази дисциплина, която разглежда ролята на
обществото в разпределението и преразпределението на политическата енергия, но също така и за постигането на напредък в разбирането на човешкото познание и поведение в социалните прояви
на съвременната политика.
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Резюме: Разгледани са актуални проблеми на консултативната
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До скоро икономистите бяха на мода и обясняваха как възходът на западно-европейската и американска култура е прекъснат
от нова икономическа криза. На повърхността на видимите фактори
това е така – парите са концентрирани в шепа хора, които се
ожесточават и алиенират към останалите членове от голямата група,
които вярват, че ще продължат до безсмъртие да живеят в разкош и
себелюбие! Уви, стана ясно, че има по-дълбоки невидими причини,
които не могат да се обяснят с провал на мениджмънта в света на
бизнеса! Причини, които все още са частично анализирани, които
интуитивно долавяме, но не може да ги изследваме и променим,
защото са част от собствената ни несъзнаваната психична природа!
За тях великите посветени фараони, философи, теософи, будисти ни
предупредиха още преди няколко Века! Психоаналитиците и Юнгианците в миналия Век успяха да представят ясни концепции за
несъзнавания личен и колективно несъзнаван свят и да разкрият
част от природата и закономерностите, по който той тайнствено и
неконтролируемо се вплита и управлява съзнанието ни. Те създадоха и първия опит да се проникне, да се „долови“ това въздействие
на импулсите и желанията от несъзнаваното и в относително добра
степен да се управляват, така, че да не ни излагат на тежки рискови
действия, а да постигнем задоволяване по приемлив начин. Разбира
се, психолозите и психотерапевтите вече знаят, че това е само
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„Началото“ на разбиране и управляване на цялостния психичен свят
на човек. Знаем, че към този момент психолозите сме специалисти
на интелектуалния и емоционален потенциал, можем да ги оценяваме, да ги развиваме и да ги използваме успешно, но само в зони
условно определени като „свободни“ от несъзнаваните импулси.
От друга страна ние знаем, че съвременното технологично
образование ни даде много по отношение на закономерностите и
развитието на материалния и технологичен свят. Но дефицита на
психологичното знание и липсата на умения за управляване на
психичния свят на желанията, ни доведе до робството на „парите” и
бездушната материя. Сега вече стана ясно, че само материално
технологичния разцвет и богатство отново ни прави нещастни и
жалки в своите избори и поведение. Време е вече да се върнем
„крачка назад“ в мисленето и да се опрем на психологията. Тя може
да ни научи за същността на съзнавания и несъзнаван психичния
свят, за техния сложен танц на взаимодействие, където са положени смъртта и екстаза, агресията и състраданието, където е положено чувството на омраза, враждебност, ненавист предимно заради
парите, но и чувството на щастие, радост и любов! Тя може да ни
разкрие как да разпознаваме пътя към едното и към другото. Тя
може да ни разкрие, колко малко те зависят от материалния свят и
властта над другите. Тя може да ни научи на умения как да
„изсвирим в душите си психичната „Ода на Радостта” и да се
пренесем в „психичната реалност на Боговете”, където животът е
изпълнен със радост и веселие, докато служиш на другите! Със
сигурност това ти помага да приемеш затрудненията, провалите и
да продължиш по-уверено напред!
Така се роди психотерапията и психологичното консултиране!
Струва си да поговорим за тях!
Същност на психологическото консултиране
Психологичното консултиране е професионални умения за
психологично въздействие и изкуство на човешката позитивна
комуникация! Това е най-кратката форма за представяне на психотерапията чрез консултирането, независимо дали то е насочено към
отделен човек, семейство или група. Независимо дали това е
консултиране регулирано от конкретно психологично направление
или специализирана психотерапевтична техника. В своята основа
консултирането винаги отразява готовността за безусловно помагане и човешка, обич към другия, който е затруднен да реши своите
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проблеми, който страда емоционално или телесно, измъчва се от
ужасните си мисли и не може да организира възможностите си, за
да се справи.
Психологическото консултиране отговаря на потребностите на
хора, нуждаещи се от психологична помощ, без да имат тежки
психиатрични проблеми, или отклонения. То е предназначено за
хора, изпитващи трудности в ежедневието, като проблеми в работата и училището, кризи в личния живот и неуредици в семейството, липса на увереност и самоуважение, трудности при вземане
на решение и при подържане на междуличностни отношения.
Психологичното консултиране помага на човека да овладява нови
форми на поведение, като развива личността си, преорганизират
потенциала и уменията си. Като резултат от консултирането човек
постига промяна в поведението, която му дава шанс да живее
продуктивно и да изпитва удовлетворение от живота, независимо от
неизбежните социални ограничения.
Психологичното консултиране се очертава като бързо налагащ
се модел на “малката психотерапия”, който отговаря на непосредствените нужди на социалния живот и функциониране на индивидите и групите. В исторически план консултирането се е наложило
по време на «голямата депресия», началото на Втората световна
война и малко след нея, когато много хора са объркани, от шока,
несигурни, когато не могат да овладеят емоционалните си проблеми
и не могат да организират поведението си, така че да преодолеят
затрудненията и да преподрят живота си. Тогава много хора са се
подкрепяли като се изслушват и заедно скърбят, или се опитват да
преодолеят негативните емоции в малки групи като се хранят, пеят
заедно, разказват си истории от преживените травматични събития
или мечтаят. С развитието на психологията и навлизането й в медицината и образование през 40-те години на миналия век започва
професионалният етап на развитие на психологичното консултиране. Този етап е белязан и с книгата на К. Роджърс - „Консултиране и психотерапия”,1942 (Перре М., Бауман У 2002). В неговия
модел за консултиране фокусът е върху индивидуалните проблеми,
които той разглежда малко като независими от обществения начин
на живот. С утвърждаване на психотерапията като парадигма и
практика консултирането започна своя етап на диференциране и
интегриране на професионалния опит в практиката. Така психологичното консултиране се превърна към днешната реалност в краткосрочен и ефективен психотерапевтичен подход, който взаимства и
развива всички школи и техники в по-широк периметър.
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В днешно време, в напредналите западно европейски
държави психологичното консултиране се разбира като
психотерапия за психично здравия човек.
Проблемите, които решава консултирането там са свързани с
динамичния начин на живот, екстремната технологизация, проблемите на глобализацията и едновременно с това тенденцията да се
запази различието на културите. Оказа се труден и в голяма степен
бавно реализиращ се опит за толерантност към културови и
етнически различия на малките групи, които искат да се интегрират
в по-голямата социална група. Проблемите на свободно придвижващия се капитал, хора, новите модели на уреждане на трудовата
анагажираност и заплащане на труд, конкуренция, модерни форми
на експлоатация. Локалните войни и засилващо се напрежение.
Проблемите на психологичното израстване и недоволство на маргинализирани групи. Тези промени донасят новия дух на индивидуализма, противостоящ на ригидността и авторитарността на миналото. Освен това хората се изправят пред бързи обществени
промени, които широко засягат техния живот. Вследствие на това
хората започват да търсят помощ не предимно по въпроси, свързани
с обучението и работата, а за всякакви проблеми на личното
приспособяване и особено в сферата на емоциите и междуличностните взаимоотношения. Така консултирането излезе на преден
план!
От друга страна като консултанти може да определим, че
сегашният клиент има нови качества и изисквания:
• Той е в по-голяма степен умен, образован
• Работи с компютърни системи и бързо се информира по
всички въпроси
• Той е активен и изискващ към професионалистите
• Иска предлаганата услуга да краткосрочна и бързо
ефективна
• Иска да разбира и да има контрол над нещата, които
предлага професионалиста консултант
• Прави избори колко да продължава определен модел на
консултиране или подпомагане, предприема смяна с друг професионалист
• Чувства се силен и в партньорска позиция, независимо от
трудността на проблема.
Всичко това доведе до бързо разрастване на подходите и
техниките на консултиране. Включиха се нетрадиционни модели на
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работа: доброволци, интензивно използване на интернет системи и
връзки. Консултирането наложи модерната парадигма да гарантира
със своите подходи доказателства за ефективността на работа при
всеки клиент.
Така стъпка по стъпка в продължение на половин век след
професионалното си отделяне, психологическото консултиране се
утвърждава, но няма единно прието и общовалидно определение.
Съществуват множество определения, акцентиращи върху концептуално-теоретическата, процесуално- методическата или целевата
страна на консултирането, представяйки го като процес, дейност
или отношение. Ето някои от тях:
Ø „консултирането е използване на координирани медикопсихологически и психиатрични техники, за да се помогне на
хората да се настроят по-добре към своята социална среда”;
Ø „начин да се помогне на клиентите да се справят с
проблемите по отношение на това, как да живеят по-добре”;
Ø „Вид взаимопомощ, която се характеризира с препоръки за
действия, основаващи се на връзката между проблема на клиента и
научно-психологическата и обществено утвърдената концепция за
нормите, целите, стратегиите и средствата на житейската практика”;
Ø „специфични отношения между двама души, при които
единият човек помага на другия да се научи как да си помогне сам.
Това е начин на общуване, който позволява на другия да опознае
своите чувства, мисли и поведение, за да достигне до по-ясно
разбиране за себе си, а след това да открие и използва своите силни
страни, като се опира на вътрешните си ресурси за по-ефективно
разпореждане със своя живот, чрез вземане на правилни решения и
извършване на целенасочени действия”;
Ø „консултирането- това е съвкупност от процедури, насочени
към помощ за разрешаване на проблеми и вземане на решения
относно професионалната кариера, брака, семейството, усъвършенстване на личността и междуличностните отношения”.
Различията между психотерапия и консултиране се очертават
главно на практико-приложно ниво. Те се намират в непрекъснато
движение и зависят от субективните виждания на създателите и
последователите на отделните школи.
Ще очертаем няколко области на психологичното консултиране, които вече се утвърдиха в нашата страна:
1. Като първа област може да определим решаване на
проблемите на личностовото развитие – кризи; дисхармония на
развитието; психосоматични разстройства.
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Ø В най-голяма степен кризите на развитие и дисхармоничното личностово развитие са продиктуване от доминиране на
несъзнаваните психични импулси, които младият човек не може да
отграничи от съзнаваните намерения и цели. Това го обърква, често
хората казват „омагьосва“ и го тика по пътя на провалената страст и
деструкция. Често пъти талантът, който извира от несъзнаваното
прави малкото дете нестабилно, дори неприспособимо към реалността, защото живее във фантазиите на своя талант. Тогава родителите могат да блокират този талант със строгото изискване детето
да научава „правилното поведение и мислене“, което ще гарантира
успех, но ще блокира таланта. Част от тези талантливи деца не
могат да развият този прагматичен Аз, остават наранени от блокирането на таланта им, което както определя Юнг „формира една
трайна емоционална лабилност или ранна смърт“. Да се изгради
силен прагматичен Аз е възможно. Той ще създава условия за
проява на таланта, но ще осигурява адаптацията в социалната
реалност. Това може да се случи, но с подкрепата на консултант,
който е или мъдрец от живота или професионалист.
Ø Вторият най-значим момент от консултирането е разбирането на същността на различните модели защитно поведение в
тежки ситуации на затруднения. С помощта на психологичното
консултиране човек може да развие разбиране за тяхната несъзнавана същност, да разбере как те променят мисленето в негативен
план. Но човек може да развие и умения сам активно да използва
„зрелите защитни механизми“, които могат да предотвратят автоматичното включване на несъзнаваните, примитивни защитни
механизми. Негативното мислене повлияно от защитните механизми, се стабилизира като дисфункционални вярвания в три основни
сфери: за Света, За Аза, за Другите. Тези дисфункционални вярвания, които като „тъмни демони“ превръщат света като злокобно и
страховито място, другите като зловещи и нараняващи ни същества,
а нас самите като безпомощни или гърчещи се в гневната си омраза
или мъка на безпомощни страдалци! Едновременно с това, в психологичното консултиране човек разбира, че защитното поведение
се включва винаги, когато има дефицит на знания и умения за
справяне, било комуникативни умения, било копинг стратегии. С
прилагане на специализираните техники в психологичната подкрепа
на консултанта, човек може да преформулира мисленето си в
позитивен план, да изгради ефективни копинг стратегии, да се
научи да тестира реалността и собствения потенциал, когато полага
целите на своя живот.
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Така консултирането преминава в тренинг за развитие на
диференцирани знания и умения, които осигуряват по-успешно
постигане на целите и от тук стимулиране на несъзнаваното в
подкрепа към постигането на тези цели, а не деструкция и провал
придружени с тревога, депресия или агресивна готовност. В
тренингът клиентът започва да разпознава силата на несъзнаваното,
което може да подкрепи желаните позитивни цели, които носят
добри възможности за него самия, но без да уврежда другите, а в
подкрепа и на тяхната позитивна реализация. Това е добре звучаща
задача на консултирането, но изисква майсторски професионални
умения!
2. Втора значима област на консултирането е изграждане
на личностов ризилианс: едва ли има нещо по актуално от това
съвременния човек да бъде устойчив на социалния натиск и
динамични промени, като продължи да се развива и да успява. Тази
устойчивост вече е прието да се нарича в професионалния език
ризилианс.
Понятията „ризилиантност” и „ригидност” са противоположни
дори по своя речников превод - “resilience” е „гъвкавост, пластичност”, докато „rigidity” означава „твърдост, скованост”. На липсата
на пластичност при справяне с негативните събития акцентират
редица автори. Според концептуалната рамка на (Polk L.V., 1997)
ризилиантното копиращо поведение се отнася до тенденцията за
ефективно използване на уменията по гъвав начин, при активно
разрешаване на проблемите, въпреки стресиращите обстоятелства.
Kumpfer също акцентира върху пластичното, креативно решение на
проблемите като елемент от диспозиционалните ризилиантни
характеристики (Kumpfer, K., 1997). Моделът за семейната ризилиантност на Фрома Уолш съдържа като аспект на фамилната ризилиантност „флексабилността” (пластичността) или капацитета за
промени на семейната организация (Walsh F., 1998).
На базата на проучвания (Ahern, N. R., Kiehl, E. M., Sole, M. L.,
& Byers, J., 2006; Jew, C. L., Green, K. E., Kroger, J., 1999) е доказана
корелационна връзка между ризилиантността и редица други
психологични феномени. Отрицателна статистически значима корелация е намерена между ризилиантността и: Безпомощност, Психологична ранимост, Катастрофични нагласи. Тези особености на
личността бихме могли да наречем „неризилиантни”.
Положителни статистически значими корелационни коефициенти са получени ог Джу, Гриин и Крогер между нивото на
ризилиантност и:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Оптимистична нагласа
Възприемане на здравни съвети
Справяне с физическа болка
Преоценяване
Активност при решаване на проблеми
Търсене на социална подкрепа
Позитивен афект
Удовлетвореност от живота.

Осман и Гутиерес (Osman, A., Gutierrez, P. M., Muehlenkamp,
J.J., Dix-Richardson, F., Barrios, F. X., Kopper, B.A., 2004; Tugade, M.
M., & Fredrickson, B. L. (2004 ) определят три глобални фактори
на ризилиантността:
1. Интернална протективна област (личностови атрибути) –
представя позитивните вярвания или чувства за себе си и за
собствения си живот.
2. Екстернална протективна област (това са социалните
ресурси на обкръжаващата среда). Тази област отразява позитивните вярвания или чувства, които индивидът може да разпознае или
да търси в ресурсите от външния свят, които биха помогнали,
когато личността се сблъсква с трудности или суицидни мисли.
3. Област на емоционалната стабилност (конституционални
ресурси) – позитивните вярвания за собствената способност да се
регулират деструктивни и суицидно-насочени мисли и поведение,
когато личността е изправена пред емоционални или психологични
стресиращи събития (депресиращи симптоми, интерперсонални
конфликти и др.).
Ризилиантността е несъмнено свързана с наличието на
оптимизъм, на надежда. Snyder и колеги намират, че студенти при
които има висока степен на надежда, използват по-активни и близки
до целта копинг стратегии, дори след негативни емоции (Snyder C.
R., Harris C., Anderson J. R., Holleran S. A., Irving L. M., Sigmon S. T.,
1991).
3. Трета значима област на консултиране е изграждане на
важни умения за модерния и успешен човек, който може да бъде
определен като „ пластично дисхармоничен”. Това са умения:
o Да тестираш реалността и да конструираш целите си спрямо
нея; да ги отстояваш със страст и без сериозни компромиси; да си
асертивен, когато нападаш и променяш реалността; да си готов за
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саможертва, ако обстоятелствата те притискат; да приемаш, че
можеш да загубиш, когато побеждаваш.
o Да се отстояваш докато защитаваш цели и съмишленици.
o Да разпознаваш и управляваш защитното си поведение – да
използваш зрели защити, за да не допуснеш примитиви защити; да
преминеш тренинг за себе познание и себеразвитие, където да
формираш нагласа и усет за своя несъзнаван свят на желания,
фантазии, емоционални копнежи, агресивни импулси и погубваща
мъка; да се научиш тежките травматични загуби да лекуваш през
защитата на сюблимацията, като се наслаждаваш на приобщеността
към света на фантазията в изкуството и великите „психични
илюзионисти”, да пребиваваш в света на фантазията, докато се
балансираш и емоционално наситиш, но след това да се върнеш в
реалността и да продължиш към своите цели и делови ангажименти
на социален човек.
o Да разпознаваш равнищата на стрес и да ги трансформираш
в балансираност и позитивна активност.
Разработването на терапевтични стратегии за овладяване на
стреса отвори шанс за интердисциплинарно взаимодействие на
медицина и психология и психотерапия. Тази пресечна област е
психосоматиката.
Консултативната психотерапевтична практика, най отчетливо
се прояви през предизвикателствот, което предложи традиционната
медицина. Казваме традиционната ,защото редица медицински
направления и течения, разбраха значението на психологичната
компонента в появата и развитието патология. Това доведе да
ползването психологичния инструментариум в чисто медицинската
диагностика. Но за съжаление все още битува строго биологичният
подход, а той не дава обяснение на много от феномените в
медицинската практика.
От друга страна непознаването на психологичната структура
на личността, поставя медиците в неловко поведение единствения
изход, от което е защитно отричащо и избягващо поведение спрямо
проблематика, за която те се оказват неподготвени. Причините са
комплексни - стресогенната среда, в която са принудени да работят,
превръщането им от лечители в администратори и нееефективната
здравна система, но като краен резултат самите те стават заложници
на собственото си защитно поведение и практиката показва че от
консултативна психотерапевтична помощ често се нуждаят и
пациентите и лекуващите ги лекари.
Психологичното консултиране завоюва територията на психосоматиката, елегантно и без резки сътресения. За това допринесоха
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самите пациенти, които с готовност откликнаха на терапевтичните
похвати, на емпатията, на разбирането и терапевтичната състрадателност, която консултантите проявяват спрямо тях, а медиците
често забравят да практикуват.
Това не е нова тема, а добре забравена стара.
Още бащата на медицината Хипократ казва цит. "Лекарят
лекува с дума, с лекарство, с нож, ако след разговора с лекаря не ти
е станало по-добре, значи не си бил при лекар".
За съжаление с болка трябва да погледнем реалността. Тя не е
никак розова. В 21. век имаме динамична, високотехнологична
медицина , посветена на човека , но без да отчита личността човека.
Но народната мъдрост на място казана е "Всяко зло за добро".
Психотерапевтичен похват е да се преформулират дефектите и
провалите и те да придобият нов адаптивен смисъл.
Разкрива се възможност на консултативната психотерапевтична практика да партнира равностойно и достойно в името на
холистичният модел за здраве, без да има второстепенна подчинена
или недооценена роля.
Но за да партнираш равностойно, трябва да имаш качествата на
партньор – отлична професионална и задълбочена подготовка,
взискателност към собствената си личност, умения за добра
комуникация и пригодност да работиш на психично ниво.
Сега това е налице има чудесни професионално подготвени
програми, групи за личен опит и тренинги за себепознание, квалификационни програми за продължаващо обучение и най-важното,
хора за които консултативната психологична и психотерапевтична
практика е призвание.
Много често се задава въпросът защо е необходимо толкова
дълго и трудно обучение, толкова работа под супервизия, споделяне на наш и световен опит, прилагане на добри терапевтични
практики.В отговор ще цитираме Ф. Е. Василюк декан на факултета
по психологично консултиране и психотерапия на МГППУ.
"Консултативния терапевт е като диамант, всяко шлифоване,
го прави по-ценен." Тази шлифовка е ежедневна, тя е част от всяка
терапевтична сесия и неотменна част от живота. Всяко обучение,
семинар и тренинг полират работния инструмент на терапевта –
неговата личност.
Така шлифован консултантът влиза в три основни модела на
психологично консултиране и взаимодействие с клиентите:
Ø Първият от тях индивидуалното консултиране е найдълго развиван и предпочитан от клиентите в днешно време. В
конфиденциален план, клиента може да сподели своите травми,
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провали и загуби, може да получи подкрепа и да обсъди възможните начини за промяна, компенсация или нов начин на живот.
Възможността за себеразкриване и постигане на инсайт е много
сериозна, дори в по-краткия времеви план на консултирането.
Ø Фамилното консултиране дава възможност за анализ на
динамиката и патологичния модел на циркулярни взаимовръзки,
които съобуславят, провокират и подкрепят дезадаптивното поведение или психична болест при клиента. При това консултиране
членовете на семейството могат да получат разбиране как симптома
много често е последица от неефективните модели на комуникация
и контрол в малката семейна група. Как симптома има силата на
несъзнаван лидер, който преобръща йерархията на взаимоотношения и променя начина на живот (Minden & Moes, 2004).
Ø Груповият модел на психологично консултиране има
предимство с това, че всеки участник може да получи емоционална
подкрепа от повече равноположени като него в социалния групов
контекст членове, част от които имат сходни преживявания (Yalom,
I., 1985). В групата всеки може да се “учи на гърба на другите”, през
техния опит и преживявания, което е много щадящо и ефективно.
Умелото водене на група позволява навлизане в дълбочината на
несъзнаваното, до архетипните нива на колективния опит и от там
преминаване в процес на трансформация, осигуряваща нови нива на
прозрения. От тук личността има възможността като се “обляга
психологично” на груповата подкрепа да изследва, експериментира
и полага нестандартни за своето развитие цели, които да стимулират духовното съзряване в разбирането за взаимодействието
между успеха и провала, живота и смъртта, което ще осигури
съразмерно чувство за реалността, закономерностите в развитието
на психичния живот и умения за самоконтрол над поведението.
Ø Специална форма на консултиране, която се разви в
последните десетина години е психологичното консултиране, което
използва възможностите на компютърните програми: e-mail
връзка, директна «chat” или “скайп” връзка. Много автори провеждат анализ на този технологичен тип психологично консултиране и най-честите предимства, които констатират са: по-бърз
отговор на потребността да имаш професионален контакт; поголяма доверителност и конфиденциалност, много подходящо за
хора, които живеят в социална изолация (с личностови разстройства
или обсесивно-компулсивни нарушения – Clueckauf et. al. 2002.
Brown 1998). Част от консултиращите по този начит професионалисти изтъкват по-бързото въвеждане на клиента в силната позиция
на лична отговорност, вместо да се фокусира върху негативните
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емоции и поведение. Подходящо е за образование на клиента и
задаване на структуриран тип задачи, както в когнитивната терапия.
(Nprcross et.al. 2002, Schiano 1997, Shaporo, Schulman 1996). Други
автори развиват възможността за добра on-line емпатична подкрепа,
която изисква по-директно изказване на емоционалните преживявания – напр. “Чувствам се тъжен, защото знам, че сте преживели
този инцидент”; “Уа, не мога да повярвам каква трудна седмица сте
имали!”. Не малко автори подчертават, че този модел на консултиране е свързан предимно с даване на информация, изграждане на
нови копинг-стратегии и по-малко отрeагиране на емоции и
емпатична подкрепа (Levin, Spyer 2004, Barak 1999). Сега е важно
да се разработват много варианти за ефективна супервизия, която
ще гарантира качеството на предлаганата консултация за клиента.
В заключение трябва да подчертаем, че определено от
съвременния начин на живот, по-голямата част от страните в света
са достигнали критичното ниво на прозрение за необходимостта от
психологичното консултиране като част от психологичната практика, промоцията на здравето и ефективнот осоциално функциониране. От тук в близкото бъдеще за нашата страна е важно създаването
на програми и центрове за добра практика на психологичното
консултиране, за професионална специализация, където психолозите могат да придобиват специализирани умения за психологично консултиране.
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Тhe search for a way out of the World Economic Crisis draws the
attention of researchers from various scientific fields to the problem of
innovations. Measurement of the degree of innovation of different countries
provokes discussions on the criteria, determinants and barriers to the
innovation process. The personal attitudes to innovations and social
background of the innovation process running, although being insufficiently
studied, have proved to be both activators and barriers to diffusion of the new
idea. The prerequisites for innovative behavior are formed as early as at the
school age and are supplemented by the professional training and opportunities
for realization during the whole life. The social system with its inherent culture
and communication climate complete the complex picture of the prerequisites
and conditions for running of the innovation process.
Ключови думи: иновация, иновативност, атитюд, бариери.

Увод
Глобализацията на пазара, както и остро конкурентната среда,
съпътстваща този процес, изведоха в центъра на вниманието на
изследователи от различни научни направления проблема за иновациите. Осъзнаването на иновационната готовност като шанс за
излизане от кризата и за справяне с новите предизвикателства, е
мотивирало изследването на иновативната насоченост на страните.
Въведен е глобален иновационен индекс, който оценява „организационните и оперативни изменения на икономическата система“,
създаващи условия тя да се развива, използвайки нови технологии[18]. В разработването на индекса участва Бостънската консултативна група като част от изследване, в което се анализират
резултатите от иновационната дейност. Обръща се внимание и на
ролята на правителствата за създаване на благоприятни условия за
поощряване на иновационната дейност във всички сфери. Индексът
се основава на 8 фактора, един от които е човешкият фактор. Обръща се специално внимание на „проактивността на човешкия капитал“ на всички етапи на иновационния процес.
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Резултатите от същото проучване показват, че България е сред
страните с ниски показатели за иновативност [Пак там]. Тя заема
53-то място за 2012 г. в рейтинга на неголемите страни. И по трите
показателя, залегнали в основата на класацията – инвестиции в
иновации, иновационна активност и сумарен бал, оценките на
България са негативни. Естествено възниква въпросът кои са
факторите, отредили ни това незавидно място, изпреварени от
страни като Хърватия и Кипър?
Опитът за отговор на въпроса изисква, макар и накратко, анализиране на същността на иновацията и на иновационния процес.
1.Иновация и иновативност
Иновацията се появява като понятие в трудовете на Шумпетер
през 1911 година, но той я свързва преди всичко с предприемачеството, с промяната на начина на производство и създаването на
„ново благо“ за потребителите [7]. Прави впечатление, че „изобретателят“, източникът на новите идеи, остава в „сянката“ на предприемача, или се отъждествява с него. С други думи – основен
обект на интерес е предприемачът като организатор на дейността
по създаването на нов продукт и самата иновация. И Дракър свързва
иновацията с предприемачеството, като я определя като „специфичен инструмент на предприемачеството“ [3, c.3]. Обвързването на
крайния продукт с дейността (на предприемача) по неговото произвеждане съвсем не е случайно, тъй като насочеността на бизнес
практиката към нововъведенията е пътят към „произвеждане на
богатство“ [Пак там] както в началото на века, така и днес, в
условията на икономическа криза и нарастваща конкуренция.
Могат да се посочат и определения, концентрирани около
появата на новата идея. Така Колс и Уул определят иновацията като
откритие и прилагане на нова идея [11]. Както се вижда, и те не се
ограничават само с откриването на идеята, а включват и прилагането, чрез което става възможно материализирането й в продукт.
Най-популярното определение на иновацията принадлежи на
Роджерс, който определя иновацията като идея, практика, или
обект, който се възприема като нов [13]. Два аспекта на определението заслужават специално внимание. Първо, че иновацията не е
нито само идея, нито само конкретен обект, в който идеята се е
материализирала. Между едното и другото има практика, която
трябва да „преведе“ идеята до крайния потребител, преодолявайки
множество бариери от различно естество. Тази практика (дейност)
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също може да бъде разглеждана като иновация. И второ – трите
елемента трябва да се възприемат като нови, което съдържа в себе
си потенциални „пречки“ пред проникването на „новото“ заради
резистентността на възприемащия субект по отношение на
„новото“.
Роджерс разглежда иновацията като процес, като поставя в
началото познанието, което ще създаде предпоставки за формиране
на положителна нагласа към иновацията, легитимиране и тестване,
за да се стигне до приемането на новото [Пак там]. Този процес
протича в определен социален контекст. И тук неизбежно се
появява другата важна предпоставка за успешното претворяване на
една нова идея в иновация – социалната система, която предоставя необходимите условия за протичането на този сложен процес.
Само успешните взаимодействия на създателите на новата идея и на
предприемачите с външната среда могат да подпомогнат процеса на
придвижване и приемане на новия продукт от крайния потребител.
Често срещано в изследванията е и понятието иновативност,
налице са опити за посочване на критерии за иновативност. Самото
определение, обаче, все още страда от известна „дифузност“. Дефинирано най-общо като способност за създаване на нещо ново, поскоро посочва посоката на по-нататъшно анализиране и, разбира се,
поставя множество въпроси. Възможно ли е иновативността да се
разглежда като атрибут както на личността, така и на социалната
система? Надеждни ли са критериите за измерване степента на
иновативност и възможно ли е да се прилагат едни и същи критерии
при различните типове иновации и на различните етапи от
проникване на иновацията? Въпросите могат да продължат и може
да се предположи, че отговорите едва ли ще бъдат еднозначни и
безспорни. Факт е, обаче, че те са показател за едно ново предизвикателство пред интердисциплинарните изследвания.
Роджерс разглежда иновацията като процес, който преминава
през пет етапа [Пак там] и на всеки от тях когнитивната активност
на личността има решаващо значение. На първия етап вниманието
на личността трябва да бъде привлечено към новата идея (продукт)
в една неблагоприятна ситуация на информационна претовареност
и липса на активирана потребност от новото. На този етап важно
значение може да има „хоризонталният лидер“, който проявява
въвлеченост (интерес) и следи новините в съответната област.
На следващия етап, в резултат на преработване на новата
информация и съпоставяне с потребностите, се формира интерес
към новата идея (продукт), водещ към събиране на допълнителна
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информация. Тук важно значение има информационният климат на
системата, която може да постави известни ограничения от
различно естество пред стремежа да се разшири когнитивната рамка
на съответния проблем. На третия етап следва оценка на събраната
информация в контекста на възможните ползи и потенциални
рискове от приемането на нововъведението. Тя се осъществява в
рамките на зададените от системата ценностни критерии. И ако
оценката е в полза на възможните по-големи ползи от възможните
потенциални загуби, следва изпробване. И въпреки че на този етап
стават очевидни предимствата на иновацията, социалната среда и
хоризонталната комуникация могат да отложат приемането на
иновацията, или да затвърдят решението за нейното приемане,
което съставя и последния етап [Пак там].
Дейността по въвеждането на една иновация изисква наличие
на положителна нагласа към иновациите изобщо в субектите,
организиращи и участващи в процеса.
2.Когнитивната активност като предпоставка за формиране на положителна нагласа към иновациите
Оценяването на иновационна активност изисква анализ на
нагласата към нововъведенията както на индивидуално, така и на
групово ниво. Определянето й като заучена дейностна готовност
[16], която е резултат както от мотивацията на личността, така и от
когнитивна оценка на конкретен обект или явление [12], дава
първоначалните ориентири за изследване на предпоставките за
иновационната активност. Преди всичко личността трябва да е
видяла в иновацията подходящо средство за задоволяване на осъзната потребност. В случая това означава потребност от промяна.
Преобладаващото мнение на изследователите е, че нагласата
включва три компонента - когнитивен, емоционален и конативен
(дейностна готовност) [10]. Делът и значението на трите компонента са различни в зависимост от ситуацията на оценка на обекта,
от самия обект, както и от личността, която проявява различна
чувствителност към влиянието на социалната среда. Отдаването на
приоритетно значение на когнитивните компоненти се дължи на
факта, че те са в основата на трайните нагласи. Това обяснява
засиления интерес към тях, особено когато се отнася за иновации и
поведение, което трябва да преодолява множество психологически
бариери.
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Интерес от промяната на статуквото ще прояви само част от
обществото, а останалата – не само ще прояви резистентност, но
може да окаже и съзнателна съпротива. Роджерс подчертава
разликата в готовността за приемане на новото, като посочва, че в
рамките на едно общество членовете на различни социални групи
проявяват различна склонност да приемат новите идеи. Той описва
и т. нар. иноватори - готови да поемат риск, да се разграничат от
„масата”, проявяващи интерес към новото, което, от своя страна, е
резултат и предпоставка за висока познавателна активност [13].
Положителна оценка за една иновация може да се получи едва
когато до личността не само достигне информация за нейната
поява, но и когато е налице разбиране в резултат на задълбочена
преработка на тази информация. Не може да се очаква, че всички
индивиди ще постигнат едно такова ниво.
Подготовката за иновационно поведение трябва да започне
още в училище и да продължи с професионалната подготовка във
ВУЗ. И ако в училище се създават предпоставки за формиране на
иновационни нагласи (интерес към новото, стимулиране на нови
решения), то пред обучението във ВУЗ задачите са много посложни. Очаква се, че студентът не само ще навлезе в избраната
професионална сфера, но и ще направи първи крачки в създаването
и претворяването на иновационната идея в практиката.
Свързването на иновативността с когнитивната активност има
своите сериозни основания. Устойчивата потребност от знание е
личностна черта, която може да се прояви в траен интерес и целенасочено търсене на нова информация и ангажираност със задачи,
които излизат извън рамките на стандартните, познати решения.
Дали обаче образователната система създава необходимите предпоставки и стимулира когнитивна активност, която е предпоставка за
бъдещо иновационно поведение?
В изследване на 279 студенти, поведено в СУ „Кл. Охридски,
насочено към диагностика на когнитивната активност като предпоставка за иновативност, е установено, че 57% от изследваните
студенти потвърждават, че им харесва да се занимават с нови идеи,
дори ако те се окажат загуба на време, а 27% дават негативен
отговор. Интересът към новите идеи се трансформира и в готовност
за действие по посока на нови неща. 90% от респондентите отговарят утвърдително на твърдението „Харесва ми да изпробвам нови
и различни неща“, което показва, че студентите проявяват поголяма готовност за практическо включване в нови дейности, но що
се отнася до самостоятелното търсене на новото, вероятно не се
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чувстват достатъчно подготвени. Тъй като иноваторите се описват
като склонни към риск, интерес представлява изразената степен на
съгласие с айтема „Обичам да рискувам“. 36,6% заявяват, че обичат
да рискуват, но повече – 47,7% дават отрицателен отговор [6].
Неразбирането на ползата и перспективите от въвеждането на
промените в личностен план е предпоставка за запазване на статуквото и следователно за реактивно съпротивление срещу новото.
Неяснотата относно личната полза на отделния индивид от промяната води до възприемането й като рискова и следователно до
съпротива, проявяваща се като „бариера“ пред иновациите. Ников
определя бариерите като резултат от възприемане на обективните
трудности, оценени през призмата на личностните нагласи и
необходимостта от допълнителни усилия за адаптиране към променените условия [4]. Следователно дали и доколко тези промени
ще бъдат възприети като бариерни зависи от подготвеността на
личността да се адаптира към тях и да види в новите условия
предпоставки за личностно развитие.
Съпротивата срещу новото не е изненадваща за изследователите на поведението на личността. Промените нарушават установена хармония между средата и личността, като индивидът
проявява различна степен на резистентност към новото в стремежа
си да съхрани по-дълго статуквото. Съпротивата е резултат от невъзможност на субекта да види ползата за себе си от нейното
въвеждане. Да се види в промяната възможност е предизвикателство пред аналитичните способности на личността да свърже
промените със задоволяването на актуалните потребности. Така
промяната може да предизвика нагласа, стимулираща активността
на субекта, или да предизвика атитюдна бариера. Липсата на
такива аналитични способности за преработване на информацията
може да формира не само негативна нагласа към конкретна промяна, но и обща негативна нагласа към всяка промяна. Субективните трудности, които изпитва личността при осмисляне на
същността на иновацията, често са резултат от несъвместимост с
ценностите й, както и липсата на опит за действие в променени
условия. Такъв тип бариери имат психологически предпоставки.
Могат да се появят и бариери, които са следствие от външни по
отношение на личността фактори, но и те се пречупват през индивидуалните способности и готовност на личността за адаптиране.
Така те могат да въздействат по посока на активиране, или да
предизвикат съпротива.
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Шмигин и Фоксалл анализират различните форми на съпротива срещу новото, като подчертават, че става дума не само за
негативна оценка на промените, но и за проява на различна степен
на активност за предотвратяване на въвеждането на новото [15].
Първата е отлагане. Обикновено се обуславя от желание да се
види резултата от вече въведената иновация (някъде другаде, или
изпробвана от друг).
Следващата степен е опозиция. Дължи се на нежелание да се
променя моделът на поведение. Ако комуникацията по повод
свойствата и положителните последствия от въвеждането на иновацията е активна, може да се стигне до засилване на когнитивната
активност, събиране на допълнителна информация, която да
разкрие връзката на нововъведението с потребностите на индивида
и промяна на отношението към нея.
Третата степен е отхвърляне, което е крайна форма на
съпротива и има две проявления – пасивно и активно. При първото
не е налице анализ и оценка, а при второто отхвърлянето идва като
резултат от преработка на информацията и несъвместимост с
потребностите и интересите на личността [Пак там].
Както се вижда, степента на съпротива срещу иновацията е
резултат от своеобразното преплитане на фактори, най-важните от
които са свързани с личността и нейното възприятие и оценка на
иновацията.
Нерешителността, страхът от новото, склонността или избягването на риска са част от характеристиките на хората, проявяващи
рaзлична степен на резистентност към иновациите, резултат от
липсата на достатъчно информация, или от оценката след преработката й. Предоставянето на повече информация, както и активирането на личността за нейната преработка би могло да доведе до
атитюдната бариера.
Въпреки, че нагласата се определя по-скоро като когнитивен
конструкт, вторият й компонент – емоционалният - не може да бъде
пренебрегван, особено когато се отнася до нагативна емоция с
активиращ характер, какъвто е страхът. В случая той е свързан с
липса на инфорамция за възможните последици от нововъведението.
Проявеният интерес към дадена новост може да е различен и
следователно готовността за когнитивна активност ще е различна.
Този проблем е отбелязан и от Роджерс, който говори за социална
дифузия, като отбелязва съществената роля на социалния фон за
протичането на разглежданите процеси [13].
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3.Социалната система – бариера или фактор за
иновативност?
Контекстът на иновациите, какъвто е социалната система, е
недостатъчно анализиран. Неглижирането на този аспект е обясним
с традиционното разглеждане на иновациите като приложими и
проявяващи се в сферата на техниката. Подобен подход възпрепятства разглеждането на целия комплекс от процеси и сфери,
засягащи иновациите, за което свидетелства и самият индекс за
иновативност. Към параметрите на иновациите редом с човешкия
потенциал се включват институти и политики, конкурентоспособност, благосъстояние и пр. [19].
Сред традициите, толерантността и ценностната система,
важно значение има и осъществяването на ефективна комуникация.
При липса на достатъчна информационна подплътеност на иновацията и на когнитивна активност от страна на субекта, оценката на
иновацията ще бъде определена от неблагоприятния баланс между
ползата от приемането й и възможните неблагоприятни последствия
за приемащия субект. Промяната на баланса може да бъде осъществена от координираните информационни въздействия на средствата за масова информация и лидерите на обществено мнение.
Така усвояването на иновацията се ускорява от възможността за
достъп до необходимата информация, от активността на субекта да
я усвои и от възможността му да я преработи. Това означава, че
цялото общество е отговорно за наличието или отсъствието на
необходимата иновационна нагласа, която да отговаря на съвременния темп на развитие.
За иновационната активност е необходима познавателна активност и мотивация за постижения, което означава, че иновацията е
резултат от вложения в науката капитал, който трябва да й осигури
средства и свободно поле за творчество; тя изисква нова организация на труда и на управлението…[20].
Съчетаването на тези и други предпоставки могат да формират
благоприятна за иновациите среда, ако бъдат съзнателно насочвани
към плурализъм и стимулиране на новото. Отговорността за такава
мирогледна ориентация е на цялото общество.
Разглеждане на иновационния контекст в дадено общество би
допринесло за извеждане ролята на т.нар. „външни фактори“ за
протичането му. Това е проблем както на социалния контекст, така
и на ефективната междуличностна комуникация. Проблемът е
сложен, защото има политически, икономически и културни предпоставки и рефлексии.
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Проникването на иновацията се преплита с проблема за комуникационния климат в социалната система. Готовността за иновационно поведение е резултат както от съществуващата, налична
информация, която формира интерес към иновациите, така и от
цялостната политика на държавата, и в частност – на научната.
Въвеждането на нови технологии в една конкретна сфера на
обществения живот влече след себе си последствия и за съседни
сфери, изисква се промяна на начина на комуникиране в социума.
Теориите за информационния поток, за двустепенното комуникационно влияние и за ролята на т. нар. хоризонтална комуникация
дават нови решения в контекста на новите информационни
технологии.
Трудностите при протичането на иновационния процес и приемането на иновационните продукти се определят и от спецификата
на иновационната дейност. От една страна тя е разрушителна, доколкото трябва да се разчисти поле за новото. От друга страна, тя е
градивна, привеждаща системата и индивидите в съответствие с
новите тенденции. Това поражда и въпросът как може да се
стимулира иновационната ориентация на цялата система [2].
Мащабите на иновацията могат да поставят на изпитание
статуквото на социалната система. Системата ще бъде отворена за
въвеждане на иновацията, ако тя бъде възприета и оценена като
условие за нейното съхранение и по-нататъшно развитие. Някои
автори дори говорят за необходимост системата да създаде условия
за развитие на иновационна култура на населението. В нея се
включва комплекс от норми за възприемане и внедряване на новостите, както и стимули на иновационната активност на цялото
население [5].
Альошина анализира значимостта на националната и делова
култура като контекст на иновациите, като отчита слабия научен
интерес към тях. Авторката се позовава и на констатациите на
Харисън, който говори за културни бариери пред иновационността
на нациите. Альошина констатира, че русийската култура е иновационно-резистентна, като вина за това има и законодателството,
което не поддържа иновационните инициативи [1]. Имаме всички
основания, продиктувани от близкото историческо минало, да
предположим, че подобен анализ ще покаже аналогични резултати
и за България. Изходна база за подобен анализ може да послужи
разграничението на Харисън между културите, склонни към
прогрес, и културите, съпротивляващи се на прогреса. Ето и някои
от тях.
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За страните с култура, насочена към прогреса, е характерен
стремеж към материални достижения, увереност в собствените
сили, ориентирано към практиката образование, подкрепа на автономията, на различните мнения, инвестиране в творчество, средна
степен на склонност към риск, преследване на корупцията, отговорност на елита пред обществото и пр.
Култура, която води до съпротива на прогреса, подтиска материалните стремежи, налице е утопизъм, подкрепя се покорството,
доминира абстрактното, теоретично знание, възпитанието е насочено към зависимост и подчиняване, доходите са обвързани с
принадлежност към властта, налице е ниска склонност към риск,
разглеждане на конкуренцията като признак на агресия, забавена
адаптация към новото, недоверие, отчуждение и пр. (виж табл. 1).
Както се вижда, типологията на културата включва мироглед и
ценности, но и икономическо и социално поведение [9]. В условията на глобализация могат да се посочат и други черти на
културата, като отворена интелектуална среда, социално равноправие [8], отсъствие на дистанцираност на властта като антипод на
авторитаризма [14] и др.
Иновационният климат в една срана се детерминира от иновационните нагласи на гражданите, които трябва не само да създадат
идеята, но и да я пренесат до крайния потребител. Процесът ще
протече по-бързо и успешно, ако обществото е толерантно към различните ценностни представи и стимулира творчеството на своите
граждани. Преодоляването на съпротивите срещу иновациите не е
само предпоставка за тяхното утвърждаване, но и характеристика на
цялата социална система. Споделянето на една обща цел, насочена
към развитие и подкрепа на творчеството, ще облекчи процеса на
дифузия на иновацията /идея или краен продукт/. Привеждането на
системата в съзвучие с параметрите на страните с водещи позиции
в ранглистата на държавите с иновативна насоченост изисква
координирани усилия на институции и граждани.
Таблица 1. Типология на културите (извадка) [9]
Фактор на културата
Мироглед
Времева ориентация
Знания

Култура, насочена към
прогреса

Култура, съпротивляваща
се на прогреса

Точност, отложено
удоволствие
Практически, значение на
фактите

Фокус на настоящето или
миналото
Абстрактно, теоретично
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Ценности
Етичен кодекс
Образование
Икономическо поведение
Работа/Достижения
Предприемачество

Строг в разумни граници
Необходимо; развива
автономията, различието
в мненията, творчеството
Да се живее за работата,
работата води към
богатство
Инвестиране и
креативност

Склонност към риск
Конкуренция

Средна
Води към съвършенство

Иновация

Открита, бързо усвояване
на иновацията
Резултат от заслуги,
връзки

Успех
Социално поведение
Върховенство на
закона/корупция
Идентификация и доверие
Асоциация /социален
капитал/
Авторитет
Джендерни
взаимоотношения
Раждаемост

Разумно съблюдаване на
закона, корупцията се
преследва
Силна идентификация с
обществото
Доверие,
идентификацията
поражда кооперация,
участие
Консенсусен
Отношенията между
половете не противоречи
на ценностите
Броят на децата зависи от
способността на
семейството да ги отгледа
и да им даде образование

Еластичен, разлика между
утопичните норми и
поведението
Развива зависимостта,
ортодоксалността
Да работиш, за да живееш,
работата не води към
богатство
Доходите са следствие от
връзките с
правителството/властта
Ниска
Признак на агресия и заплаха
за равенството и
привилегиите
Подозрителна, бавна
адаптация към иновацията
Резултат на семейни връзки
или на връзки с покровители
Управляват парите и
връзките; търпимост към
корупцията
Силна идентификация с тясна
общност
Недоверието предизвиква
отчуждение, упадък на
нравите
Централизиран
Жените са подчинени на
мъжете
Децата са подарък от бога; те
са икономически актив
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ПОЛОВОРОЛЕВИТЕ СТЕРЕОТИПИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ
БЪЛГАРИ – СПЕЦИФИКИ И ДИНАМИКА
Д-р Анелия Габровска-Минкова
ВСУ”Черноризец Храбър”, Варна, България, a_minkova@abv.bg
Resume: In many studies the natural objective laws of gender stereotypes
had been disclosed. These social norms lead their origin from ancient times,
however distinctive interest in their evolution becomes obvious later on, in XX
century. In this publication are synthesized the most important results of
researches, that describe different characteristics of gender stereotypes.
Introduced are the results of an empiric study of gender stereotypes of
contemporary Bulgarians. Presented are conclusions that answer the question
do these differences originated from culture ore they mirror social roles that
men and women play and the situation they are involved in.
Key words: Gender roles, gender stereotypes, social norms, masculinity
,femininity, competencies, expression
Резюме: В редица изследвания са наблюдавани и разкрити
закономерностите на половоролевите стереотипи. Тези социални норми
водят началото си от дълбока древност, но отчетлив и нарастващ
интерес към тяхното формиране и еволюция се забелязва едва през ХХ
век. В настоящата публикация са обобщени най-важните резултати и
изводи на известни изследователи, даващи представа за различните
характеристики на половоролевите стереотипи и факторите, от които
те се влияят. Представени са резултатите от емпирично изследване на
половоролевите стереотипи на съвременните българи.. Направени са
аргументирани изводи с цел да се отговори на въпроса дали различията са
породени от културата или са отражение на социалните роли, които
играят мъжете и жените и ситуациите, в които те попадат.
Ключови думи: Полови роли, половоролеви стереотипи, социални
норми, мъжественост,женственост, компетентност, експресивност

1.Половоролевите стереотипи като социалнопсихологическо явление
Мъжественост. Женственост. Тези думи автоматично извеждат
на преден план ясна картина на два противоположни по същността
си комплекса от поведенчески и личностни черти, характерни за
представителите на единия или другия пол. Мъжете трябва да са
силни, агресивни, логично мислещи. Жените - слаби, подчиняващи
се, свръхемоционални. Тези комплекси представляват на практика
социални норми и са известни като половоролеви стереотипи.
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Впечатляващо е до каква степен подобни обобщени описания са
залегнали в съзнанието на хората. Доколко обаче стереотипите са
валидни за мнозинството от хората? Дали индивидът в своите
ежедневни междуличностни взаимоотношения се ръководи от
предварително изградените си представи и се придържа към тях?
Веднъж създадени, как именно се поддържат и предават стереотипите в обществото? Статични ли са стереотипите в хода на индивидуалното и общественото развитие и променят ли се нагласите на
хората по време на значими преходи в историята?
Един от базисните компоненти на личностното развитие в
процеса на социализация е придобиването на половоролева идентичност. Половоролевата идентичност е психологическо и културално понятие, с което се обозначава субективното усещане на
индивида за принадлежност към мъжкия или женския пол [1], като
може да се отнася и за обективната оценка от страна на обществото
на поведението на индивида като мъжко или женско. Тази идентичност [2] включва половоролевото предпочитание, половоролевата идентификация, половоролевата ориентация, познанието за
половоопределените ролеви стандарти и приемането на полова
роля. Неизменно свързани с този процес са и половоролевите
стереотипи - свръхопростен набор от описателни компоненти за
двата пола, за чиито представители се смята, че притежават някакви
общи характеристики [2].
Терминът „стереотип” е популяризиран през 1922 година от
Walter Lipman в книгата му „Public Opinion” [2], като същността на
понятието се запазва до днес: реалната среда е твърде сложна за
възприемане, разбиране и осмисляне. Човешката психика функционира на принципа за икономия на време и енергия. Тя създава
определени схеми и модели на поведение, които улесняват ежедневното функциониране, защото изискват по- малко мисловни
операции. Всичко, което се изисква в дадена ситуация, е придържането към определени стереотипи и демонстрирането на социално
желателно поведение. Cialdini [1]обяснява това с възможността още
в детството си човекът да установява, колко по- гладко и
безпроблемно се справя в ежедневието, когато следва социалните
норми. Стереотипизирането протича през три етапа:
1. идентифициране на множество от хора като определена
категория
2. приписване на обхват от характеристики на тази категория
от хора
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3. атрибутиране на характеристиките на всеки член на категорията.
I. Broverman,Vogel, D. Broverman, Clarkson и Rosenkrantz [2]
намират, че мъжете се възприемат като по- компетентни и подейни от жените, а жените - като по-експресивни и по-общителни
от мъжете. Жените също така са смятани за по-загрижени за хармонията, емоционални, социално ориентирани и с развита интуиция, а мъжете - като притежаващи инструментални черти, доминиращи, рационални и ориентирани към задачата.
Важно е да се отбележи също така, че въпреки че са твърде
устойчиви във времето, половоролевите стереотипи все пак се
променят, макар и бавно, отговаряйки на културалните промени.
Основните последици от съществуването и действието на
половоролевите стереотипи, които заслужават внимание, са социалната желателност на типично женските и типично мъжките черти,
противопоставянето, до което те водят и оттам концепцията за
„противоположния пол” и подвеждащата идея за необходимостта от
категоризиране на всяка характеристика на принципа „всичко или
нищо” [1]. На практика, макар част от тези различия да съществуват
наистина и да е възможно те да имат физиологични предпоставки,
мнозинството изследвания свидетелстват за това, че междуполовите
различия са по-скоро функция от половите роли, отколкото
нейна[1].
Всички изследвания в тази област недвусмислено показват, че
половоролевите стереотипи са базирани на малко истински междуполови различия, но същевременно представляват мощни оръжия
за социален контрол. Хората могат да се съобразяват с тях и да
бъдат социално приети, но ограничавани или могат да им се
противопоставят и да се изправят срещу цялата тежест на това да
бъдеш социално неприемлив.
2. Социалнопсихологическо изследване на половоролевите
стереотипи за типичния български мъж и типичната българска
жена
2.1. Цел, задачи, хипотези, методики на изследването
2.1.1. Целта на настоящото изследване е да се направи оценка
на половоролевите стереотипи на съвременния българин за
типичния български мъж и типичната българска жена.
2.1.2. Задачи:
1) Да се посочи запазват ли се в съвременните български
социокултурни условия традиционните половоролеви стереотипи;
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2) Да се изследват половоролевите стереотипи при мъжете и
жените по отношение на експресивността и компетентността;
3) Да се покаже променят ли се половите роли и половоролевите характеристики на съвременния български мъж и съвременната българска жена.
2.1.3. Хипотези:
Хипотеза №1: Предполагаме, че по отношение на експресивността, жената ще бъде оценявана като по-експресивна от мъжа.
Хипотеза №2: Допускаме, че по отношение на
компетентността, мъжът ще бъде оценяван като по-компетентен от
жената.
Хипотеза №3: Предполагаме, че ще намаляват половите различия в традиционно смятаните за мъжествени черти.
2.1.4. Методики на изследването:
Изследването беше проведено с въпросник за изследване на
половоролевите стереотипи по отношение на експресивността и
въпросник за изследване на половоролевите стереотипи по
отношение на компетентността. Въпросниците са създадени от
Бровърман, като са стандартизирани и адаптирани към български
условия от доц. д. пс. н. Соня Карабельова от СУ “Свети Климент
Охридски”.
Въпросник за изследване на половоролевите стереотипи по
отношение на топлотата/експресивността (вариант м/ж)
Пред Вас са изброени 12 двойки качества и характеристики,
които са противоположни по значение. Моля, отговорете за всяка
една от посочените двойки качества и характеристики доколко
съответства на представите Ви за съвременния българин. Единицата
отговаря на притежание на качеството вляво в най-голяма степен, а
петицата на притежаваната негова противоположност, т. е.
качеството вдясно. Въпросникът е анонимен. Благодаря за Вашето
съдействие!
1. Не използва груб език
2. Приказлив/а
3.Тактичен/а
4.Нежен/а
5.Съзнава чувствата на другите
6.Религиозен/а
7.Интересува се от външния си вид
8.Спретнат/а
9.Тих/а

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Използва груб език
Не е приказлив/а
Безцеремонен/а
Груб/а
Не съзнава чувствата на другите
Не е религиозен/а
Не се интересува от външн. си вид
Немарлив/а
Шумен/а
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10.Силна потребност от сигурност
11.Харесва изкуствата/литературата
12.Лесно изразява нежни чувства

4 5 Слаба потребност от сигурност
4 5 Не харесва изкуствата /литературата
4 5 Трудно изразява нежни чувства

1 2 3
1 2 3
1 2 3

Моля, отбележете следните демографски данни за Вас: Пол,
Възраст, Образование, Професия, Трудов опит
Въпросник за изследване на половоролевите стереотипи по
отношение на компетентността (вариант м/ж)
Пред Вас са изброени 28 двойки качества и характеристики,
които са противоположни по значение. Моля, отговорете за всяка
една от посочените двойки качества и характеристики доколко
съответства на представите Ви за съвременния българин. Единицата
отговаря на притежание на качеството вляво в най-голяма степен, а
петицата на притежаваната негова противоположност, т.е. качеството вдясно. Въпросникът е анонимен. Благодаря за Вашето
съдействие!
1. Не е агресивен/а
2. Зависим/а
3. Емоционален/а
4. Не крие чувствата си
5. Субективен/а
6. Лесно му/й се влияе
7. Подчиняващ/а се
8. Не харесва математиката и
точните науки
9. Лесно се разстройва
при леки кризи
10. Пасивен/а
11. Не е съревнователно настроен/а
12. Нелогичен/а
13. Неумел/а в бизнеса
14. Подъл/а
15. Не знае как да си пробие път
в живота
16. Лесно нараняват чувствата му/й
17. Не е авантюристично настроен/а
18. Има трудности при вземането
на решения
19. Лесно плаче
20. Почти никога не действа
като лидер
21. Не е самоуверен/а
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1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Агресивен/а
Независим/а
Неемоционален/а
Крие чувствата си
Обективен/а
Не му/й се влияе лесно
Доминиращ/а
Харесва математиката
и точните науки
Не се разстройва лесно
при леки кризи
Активен/а
Съревнователно настроен/а
Логичен/а
Умел/а в бизнеса
Директен/а
Знае как да си пробие път
в живота
Трудно нараняват чувствата
Авантюристично настроен/а
Лесно взема решения
Никога не плаче
Почти винаги действа
католидер
Самоуверен/а

22. Чувства се много
неловко да бъде агресивен/а
23. Неамбициозен/а
24. Неспособен да отдели чувствата
от идеите
25. Зависим/а
26. Суетен/а
27. Мисли, че жените винаги
превъзхождат мъжете
28. Не говори лесно за секс с мъже

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Изобщо не се чувства
неловко да бъдеагресивен/а
Амбициозен/а
Лесно отделя чувствата
от идеите
Независим/а
Не е суетен/а
Мисли, че мъжете винаги
превъзхождат жените
Лесно говори за секс с мъже

Моля, отбележете следните демографски данни за Вас: Пол,
Възраст, Образование, Професия, Труд. опит
Методиките се характеризират с в висока степен на надеждност, което се установява чрез Алфа на Кронбах и това се доказва от
резултатите в по-долните таблици.
Таблица №1: Алфа на Кронбах за методиките за експресивност при
мъжете
Cronbach's
Alpha
.72

N of Items
12

Таблица №2: Алфа на Кронбах за методиките за компетентността при
мъжете
Cronbach's
Alpha
.839

N of Items
28

Таблица №3: Алфа на Кронбах за методиките за експресивността при
жените
Cronbach's
Alpha
.781

N of Items
12

Таблица №4: Алфа на Кронбах за методиките за компетентността при
жените
Cronbach's
Alpha
.792

N of Items
28
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2. Обработка и анализ на резултатите от изследването
Статистическата обработка на данните от изследването е
осъществено чрез програмата SPSS. В анализа на получените
резултати се използват следните статистически методи: Т-тест –
сравняване по двойки и алфа на Кронбах.
Таблица №5: Т-тест значимост на разликата между мъже жени по
експресивност
Mean
Експресивност-мъже 39,74

N
50

Експресивност-жени 30,56

50

Std. Deviation t
6,14
9,3
6,21

Р
0

Таблица №6: Т-тест значимост на разликата между мъже и жени по
компетентност
Mean
Компетентност- мъже 87,32

N
50

Std. Deviation t
12,63691

Р
0

4,68
Компетентност-жени

76,66

50

11,81768

Анализът на резултатите сочи, че първата хипотеза не се
потвърждава. Изследваните лица са оценили мъжете като поекспресивни в сравнение с жените.
Втората хипотеза се потвърждава, като изследваните лица са
посочили мъжете като по-компетентни в сравнение с жените.
Третата хипотеза се потвърждава, като намаляват половите
различия в традиционно смятаните за мъжествени черти.
3. Интерпретация на получените резултати
Спрямо формулираните цел, задачи, хипотези на изследването
и получените резултати, могат да се направят следните по-значими
изводи:
1) Резултатите от проведеното изследване сочат, че в съвременните български социокултурни условия се променят традиционните представи за половите роли при мъжа и при жената.
2) Променя се традиционната представа за мъжете като неемоционални и като подценяващи емоционалния компонент в общуването.
3) В настоящото изследване се установи намаляване на половите различия в традиционно смятаните в миналото черти, присъщи
за мъжете.
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4) Променят се половоролевите характеристики на жените по
отношение на компетентност и активност.
5) Получените резултати сочат трансцендиране на половите
роли.
6) Резултатите от полученото изследване разкриват следната
тенденция: в половоролевото общуване хората започват да надскачат, а не да следват безусловно предписаните половоролеви характеристики.
3. Заключение
От многобройните емпирични изследвания е известно, че
мъжете и жените като групи са по-скоро сходни, отколкото различни. Половите роли зависят както от културата, така и от историческия период, свързани са с ценности като самостоятелна и
колективна солидарност и групова самоидентификация. Традиционно структурата на половоролевите стереотипи в българските условия се отличава със съхранено смислово значение на „женския“
клъстър, а „мъжкият“ е ориентиран към арогантността, грубостта и
безцеремонността и по-слабо към „компетентността“, която е типично откривана в западните проучвания. Потвърждава се тенденцията към припокриване на половите роли, които в миналото са
били категорично разграничени, като мъжете започват да проявяват
все повече характеристики, смятани традиционно за женски, а
жените навлизат в територии, които в миналото са били запазени за
мъжете.
Получените в емпиричното изследване резултати относно
представите на изследваните лица за характеристиките на типичния
българин и типичната българка до голяма степен се припокриват с
доминиращите вярвания и убеждения, които са показателни за
ценностната система на нашите съвременници и рефлектират върху
всекидневното поведение на хората. Сближаването и трансцендирането на половите роли има благоприятно значение по отношение
на възможностите за професионална реализация на жените и по
отношение участието на мъжете в отглеждането и възпитанието на
потомството.
Практическата приложимост на изследването e свързана с
проблема за мъжката полова роля и промените, които са настъпили
в традиционните представи за мястото на мъжете в обществото,
спецификата на техните междуличностни взаимоотношения и взаимоотношенията им с противоположния пол. Този проблем представлява благодатно поле и за бъдещи емпирични изследвания.
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Промените в мъжката полова роля са напълно логични, закономерни, неизбежно и неразривно свързани с промените в съвременната женска полова роля. Необходимо е да се предложат специални методики за проучване на мненията на двата пола по
отношение нормите за твърдост/устойчивост, за статус и за антиженственост. От полза би било създаването и прилагането на
въпросници, които да позволят на практика относително рано да се
идентифицират субектите с повишен риск от прояви на компенсаторна мъжественост и свързаните с тях опасности за индивида,
околните и обществото като цяло.
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Резюме: Семантиката на думите предопределя колективистичните
и индивидуалистични нагласи за предприемане на бизнес инициативи и
изграждане на поведенчески модели в ситуационното управление. Цел на
доклада е на базата на проведен тест за измерване на индивидуалистични
и колективистични нагласи по психосемантичната методика на Енчо
Герганов, Кръстина Петкова, Маргарита Дилова и Елена Паспаланова да
се изведат основните значения на семантичното разбиране за колективистични и индивидуалистични ориентации.
Ключови думи: индивидуализъм, колективизъм, бизнес
COLLECTIVISTIC AND INDIVIDUALISTIC ATTITUDES’
RESEARCH
Daniela Popova 1, Zdravko Slavov 2
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Varna, Bulgaria,
e-mail: popovadaniela@hotmail.com
2
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Varna, Bulgaria,
e-mail: slavovibz@yahoo.com

1

Resume: The semantics of the words determines collectivistic and
individualistic attitudes to take business initiatives and build behavioral models
in the situational management. The purpose of the paper is on the base of a
conducted test for a measurement of the individualistic and collectivistic
attitudes using the psycho-semantic methodology of Encho Gerganov, Kristina
Petkova, Margarita Dilova and Elena Paspalanova to identify the main
meanings of the semantic understanding of collectivistic and individualistic
orientations.
Key words: individualism, collectivism, business

Въведение
Индивидуализмът и колективизмът като конструкти в теоретичните изследвания разкриват до голяма степен ценностните
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ориентации на хората, разбиранията им за свободата, щастието,
равенството и благоденствието като относителни, но устойчиви във
времето ценностни значения за всяко общество. Бихме могли да
твърдим, че именно индивидуализма и колективизма са базови
конструкти в избора на важни житейски решения и в предприемането на бизнес инициативи. И въпреки заключението на група
български психолози относно валидизационните изследвания, които
показват, че психосемантичният метод за измерване на индивидуалистични и колективистични нагласи “разкрива най-обща ценностна ориентация и корелира с важни решения за жизнения път на
личността, но не и с индивидуалистични или колективистични
прояви в ежедневните взаимоотношения” [2], считаме, че заявените
индивидуални ориентации могат да се проявят при избора на
професионална реализация и при цялата им комплeксност, противоречивост и относителност да се превърнат в осъзнат поведенчески модел на взаимодействие при встъпване във взаимоотношения за търсене на допирни точки в културните различия на
хора, общности и на света като цяло.
Еволюция и история на конструктите “индивидуализъм” и
“колективизъм” [5]
Според Kluckhohn (1954) културата за обществото е като
паметта за индивидите. Тя се състои от това, което е работило в
опита на група от хора и си струва да бъде предавано на равните и
по-нисшестоящите. Друга дефиниция на културата е тази на
антрополога Redfield (1941): “Културата е споделени разбирания,
манифестиращи действие и творение.” Накратко, културата е
споделено поведение и споделени, създадени от човека, аспекти на
обществото. Следователно, тя включва “практики” (начина, по
който се правят нещата) и “ценности” (начина, по който нещата
трябва да бъдат направени).
Културите се различават по многобройни начини, но като че ли
най-добре проучената дименсия на културата е “индивидуализъмколективизъм”. Въпреки че, индивидуализмът и колективизмът са
добре изследвани в психологията, дискусии за конструктите могат
да бъдат открити в древни правни съчинения, религиозни текстове
и морално-политически философии. Контрастите между индивидуалистичните и колективистичните конструкти първо са намерени в
древни правни структури в Средния Изток, в законите на Хамураби.
В частност, на царя на Вавилон (1792-1750 пр. Хр.) се приписва
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създаването на някои от първите световни писани закони, в които
универсални кодове на поведения изместват фокуса към правата на
индивидите. Кодексът на Хамураби идентифицира необходимостта
за индивидите да поддъжат положителни връзки с другите.
Признаването на индивидите като взаимозависими и имащи дълг и
задължения към други групови членове определят атрибутите на
културния конструкт “колективизъм” (Triandis, 1995). За отбелязване е, че кодексът на Хамураби не е бил единствената правна
изразност на колективистичния културен конструкт в древния
Среден Изток. Кодекси на ръководство, които поставят в центъра
създаването на групови стандарти на поведение, също са били част
от законодателството на евреите в книгата на законите на Моисей
(Kagan, 1966), целта, на която била по-скоро също да въведе
стандарти за индивидуално поведение за защита на групата,
отколкото да позволи на индивидуалните предпочитания да
определят кое е правилно и кое – грешно (Durant, 1935).
Конструктите на индивидуализма и колективизма се изясняват
и в някои религиозни институции през вековете. На Запад, занимания с групова идентичност и вътрегрупови-външногрупови отличителни черти като атрибути на колективизма могат да бъдат
открити в религиозни философии и практики. Древната еврейска
религия се е базирала на силната етническа идентичност на евреите
(Durant, 1935) и се основава на вярата, че групата е “избраница” на
Бога, в сравнение с други групи. Други религиозни групи също
разглеждат религиите си като форма на групова идентичност в
контраст с други групи. Например, в Корана на мюсюлманите е
заявено: “Вярващи, не приемайте нито евреите, нито християните за
свои приятели” (Dawood, 1956). По същия начин, в духа на християнските традиции, за да се спасят индивидите, те трябва да
приемат Християнския Бог като Единственият и да отхвърлят други
концепции за бог в други религии.
Религиите на Изтока са били много повече фокусирани върху
дълга и задълженията в йерархична структура, която се асоциира с
някои форми на днешния колективизъм. В Индия и древна Япония
кастовите системи са били също развити и групова идентичност е
била дори допълнително подсилвана в законовата система, която
държи цели семейства отговорни за действията на индивидуалните
членове.
По същия начин, в Конфуцианската философия се поставя
особено силно ударение върху важността на груповата идентичност, спокойствието и дългосрочните взаимоотношения. Конфуций
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също така подчертава важността на задълженията, които индивидите имат в семействата си, в рамките на нацията и свободния свят.
Конфуций проповядва подчинение на личните искания и желания
на по-голямото групово добруване (Streep, 1995).
Концепции на индивидуализма се асоциират с либерализма и
включват идеите за максимална свобода на индивида, за доброволни групи, към които индивидите могат да се присъединяват или
пък които могат да напускат, за равнопоставено участие на
индивидите в груповите дейности (Encyclopedia Britannica, 1953).
Като морално-политическа философия, либерализмът влага огромно значение на свободата на индивидите да правят лични избори и
да имат права да защитават тези свободи (Kim, 1994). В обществата
значението на свободата на индивидите е рефлектирало в Американската революция (всички хора са родени равни и търсенето на
щастие е тяхно фундаментално право) и Френската революция
(свобода, равенство, братство).
По същото време други философи, най-забележимо Жан Жак
Русо, наблягат на важността на колектива пред индивида. В
“Социалният договор” (1762) Русо привежда доводи, че индивидът
е свободен само чрез подчинение на общата воля. Русо приема, че
общата воля, която е констатирана чрез вота на мнозинството е
“винаги правилна и е насочена към общественото преимущество”.
По-късно, през XIX век, френският интелектуалец Алексис дьо
Токвил работи върху концепцията за индивидуализма, базирана на
пътуванията му през Съединените Американски Щати (Bellah et al.,
1985). Той използва термина индивидуализъм във връзка с демокрацията в американското обшество и съпоставя американската
социална структура на тези в аристократичната европейска традиция. След това, политически философи като Dewey (1930), Dumont
(1986) и Kateb (1992) също дискутират идеите за индивидуализма.
Dewey (1930) разграничава “стария” индивидуализъм, който включва свободата от законови и религиозни ограничения, от “новия”
индивидуализъм, който се фокусира върху саморазвиване. Dumont
(1986) твърди, че индивидуализма е следствие на протестантството
(хората не трябва да ходят в църква, за да комуникират с Бог), на
политически развития (акцент върху равенство и свобода) и на
икономически развития (благоденствие).
Като цяло конструктите на индивидуализма и колективизма са
обект на теоретично внимание в правните, религиозните и философските писания през вековете. Едва през 60-те години на XX век
започват да се осъществяват систематични емпирични изследвания
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върху конструктите в областта на психологията. Често конструктите се разглеждат в контекста на културологията като база за
психологически проучвания на идентичността и специфичните
особености на обществата.
Нови насоки в изследванията на конструктите
индивидуализъм и колективизъм в анализите на американския
психолог Хари Триандис [1]
Триандис въвежда понятието “културни синдроми”, което
определя като дименсии на културните вариации (Triandis, 1996;
Triandis & Suh, 2002). Културният синдром е модел на споделени
нагласи, убеждения, норми, социални роли, Аз-концепции и
ценности, организирани около една тема, която може да бъде
идентифицирана от хора, разговарящи на един език и живеещи в
един и същи исторически период и географски регион (Triandis,
1996). Триандис извежда четири универсални културни синдрома,
които са присъщи на всички култури: културна комплексност;
културен натиск; индивидуализъм и колективизъм (Triandis, 1994;
Triandis & Suh, 2002). С термина “културна комплексност” се
интерпретира степента на сложност и диференцираност, до която е
достигнало обществото в своето развитие. Показател за това са
главно броят на вътрешните групи (in-groups) и връзките на отделния индивид с тях. Съществува корелация между този културен
синдром и измерението индивидуализъм–колективизъм. В развитите и сложни индустриални общества броят на вътрешните групи
(семейство, приятели) нараства, но човек не се чувства силно
обвързан с тях за разлика от по-слабо развитите и не толкова
комплексни култури, където има силна емоционална обвързаност и
идентификация със собствената група. Същевременно обаче контактите между представители на външните групи (outgroups) са поинтензивни в индивидуалистичните, отколкото в колективистичните общества (Triandis, 1994, 1996). “Културният натиск” е синдром, който демонстрира социалните норми и силата на наказанието, когато те бъдат нарушени. “Съществуват по-рестриктивни
култури с ясно определени многобройни правила. Дори и наймалките отклонения от тях се критикуват и наказват. Такива
култури са по-хомогенни, колективистични и се срещат в райони
със селскостопански поминък. Обратно, либералните култури имат
по-малко на брой социални норми и санкционират само значителните отклонения от тях. Такъв тип култури са характерни за
147

индивидуалистичните, високо урбанизирани общества. Те са хетерогенни поради присъствието на конфликтуващи или слабо функциониращи норми (Triandis, 1994, 1996)”.
В съдържателен аспект индивидуализмът предполага емоционална стабилност и независимост от вътрешната група, акцент
върху собствените сили, самостоятелно справяне с проблемите,
стремеж към съревнование и лични постижения, хедонизъм и
удоволствия. Личните интереси се поставят над интересите на
групата или общността. В индивидуалистичните общества се наблюдава явлението кръгов културен синдром – културното развитие
на тези социуми може да се разглежда едновременно като предпоставка и резултат на индивидуализма (Triandis, McCusker, & Hui,
1990).
Колективизмът има други съдържателни измерения. В този
тип култури целите и благополучието на индивида се подчиняват на
тези на групата. Основните ценности са: сигурност, дълг, вътрешногрупова хармония, йерархия, сътрудничество и емоционална
зависимост (Triandis, 1996). Други автори подчертават, че в индивидуалистичните култури Аз-ът се определя като независим от
групата и се ръководи от лични стандарти, а в колективистичните
общества индивидът се възприема като зависим от нея и се
съобразява със социалните очаквания (Markus & Kitayama, 1991).
Триандис счита, че всъщност точният брой на културните синдроми
за адекватно описание на културните различия е неизвестен – могат
да бъдат включени и други, например: активност–пасивност, чест,
хоризонтални–вертикални отношения и др. Всички те обаче, заедно
с културната комплексност и културния натиск, са свързани с найважните конструкти – индивидуализъм и колективизъм (Triandis,
1996). Американският психолог извежда четири критерия, чрез
които могат да се дефинират понятията индивидуализъм и колективизъм: 1) определяне на Аз-а – дали се акцентира върху личностния или социалния аспект, независимостта или зависимостта на
индивида от социума; 2) характерът на целите – дали личните
цели стоят над тези на вътрешната група, или обратно; 3) акцент
върху взаимоотношенията или върху размяната в общността, и 4)
социалното поведение – дали се детерминира от убежденията и
нагласите на индивида (в индивидуалистичните култури) или от
нормите – характерно за колективистичните култури (Triandis,
1996).
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Индивидуализмът и колективизмът
абсолюти – другата гледна точка [4]

като

погиващи

Според Bruce Malina “колективизмът и неговата противоположност, индивидуализмът, са донякъде технически термини
обобщено описващи начина, по който хората възприемат себе си и
другите. Колективистичните личности мислят за себе си най-напред
като за част от група, например като членове на семейство, на
етническа група, на отбор, на банда. В техните „спонтанни” преценки членовете на групата и потребностите им са на първо място.
Индивидите винаги са представители на групите, в които са
включени. Колективистите ориентират решенията си по ценностите
и нагласите на останалите членове на групата. Те се чувстват найдобре, когато тяхната група и членовете й постигнат успех в
съревнование с останалите групи. Според този начин на мислене,
групите са носители на уникалност и отличие, а не индивидите.
Индивидуалистичните личности, от друга страна, мислят за
себе си като за хора, които трябва да стоят на собствените си два
крака, като за хора, които трябва да постигнат всичко сами, по
техен собствен начин. Те вярват, че трябва да мислят самостоятелно
и сами да вземат решенията си. Те искат да използват други хора,
които подкрепят целите им. Родителите им са много щастливи с
успехите им, постигнати самостоятелно. Индивидите, според този
начин на мислене, са уникалните и отличителните, а не групите.”
Да се преценяват хората в собствената ни обществена призма
според социалните норми, които сме усвоили, обикновено се
приема за коректно и справедливо, доколкото без споделени социални норми взаимното разбиране на речта и другите поведения
би било невъзможно. От друга страна, да се преценяват други хора
в чужди общества според социалните норми на собственото ни
общество би било доста несправедливо, предизвикващо неразбиране и конфликти. Можем да приемем, че в действителност никой
не е неутрален носител на универсален „аз”. Всеки човек по някакъв
начин е социализиран или инкултуриран „аз”. “И тъй като не
всички социални системи или култури са едни и същи, следва че не
всички социализирани или инкултурирани индивиди са едни и
същи.”
Въпреки че всички народи използват думата „аз” и нейни
еквиваленти, значенията вложени в тази дума в различните социални системи по света често са твърде различни. Аз-ът се
дефинира от Bruce Malina като “съвкупността на всички изказвания
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на даден индивид, включващи думата „аз”, „мен”, „моят”. Тази
дефиниция означава, че всички аспекти на социалната мотивация са
включени в аз-а. Нагласите (напр. аз харесвам…), убежденията
(според мен Х се характеризира с У), намеренията (възнамерявам да
…), нормите (близките ми очакват от мен …), ролите (близките ми
очакват човек в това положение да …), ценностите (чувствам, че X
е много важно) са все аспекти на аз-а. (Triandis 1990)”
Начинът, по който хората схващат и се отнасят към своя „аз”
може да бъде представен в едната крайност като индивидуализъм
(разбирането за един уникален и напълно независим „аз”), а в
другата като колективизъм (разбирането за един „аз”, еднакъв почти
във всичко с другите членове в групата си).
Методология на изследването
За проучване на индивидуалните нагласи към конструктите
“индивидуализъм” и “колективизъм” на студенти от ВСУ (от специалност “Бизнес администрация”) е използван анкетния метод,
който е осъществен чрез тест за измерване на индивидуалистични и
колективистични нагласи по психосемантичната методика на
Енчо Герганов, Кръстина Петкова, Маргарита Дилова и Елена
Паспаланова (1996) [2]. Респондентите са трети курс и четвърти
курс, редовно обучение за учебната 2013/2014 от специалност “БА”.
Участвали са общо 25 души (12 души от трети курс и 13 души от
четвърти курс). Обработката на данните е направена чрез
статистически софтуер SPSS и собствени изчисления.
Резултати и дискусия
За изследване на зависимостта между отделните думи, чрез
които се идентифицират индивидуалните нагласи на анкетираните
студенти се използва коефициентът на Пирсън. Резултатите са
представени на фигура 1 по-долу, както и в последващите в изложението таблици за корелационните зависимости. От дендограмата се
извеждат най-силни зависимости между определени думи.
Коефициентът на Пирсън има стойности от -1 до +1. Говорим за
слаба зависимост – около 0, силна положителна зависимост – около
+1, силна отрицателна зависимост – около -1.
Индивидуализмът като ориентация семантично се свързва от
студентите от трети курс предимно с думите: свобода, творчество,
мъдрост, самоувереност, личност, егоизъм, завист, амбиция, ред,
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уравниловка, страх, безотговорност, дребнавост, сериозност, справедливост, практичност, професионализъм, моралност, инициатива,
взискателност, мързел, опитност, енергичност, лекомислие, целеустременост, решителност, скука, риск, честност, власт, потиснатост, скромност, суета, твърдост, импулсивност, студенина, чувствителност, песимизъм, спокойствие, късмет, самочувствие, самота, успех, повърхносност, подчиненост.
Колективизмът като ориентация студентите от трети курс
асоциират предимно с думите: богатство, щастие, прогрес, сътрудничество, съревнование, традиционност, развитие, критичност,
съперничество, разбиране, общителност, взаимопомощ, толерантност, уважение, отзивчивост, дързост, защитеност, приятелство,
успех, повърхносност, подчиненост.
Индивидуализмът като ориентация семантично се определя
от студентите от четвърти курс предимно с думите: свобода, богатство, творчество, мъдрост, самоувереност, личност, егоизъм, амбиция, уравниловка, страх, безотговорност, дребнавост, сериозност,
справедливост, моралност, повърхностност, мързел, лекомислие,
целеустременост, решителност, скука, риск, честност, дързост, потиснатост, скромност, суета, твърдост, импулсивност, студенина,
чувствителност, песимизъм, късмет, самочувствие, самота.
Колективизмът като ориентация студентите от четвърти
курс асоциират предимно с думите: успех, щастие, завист, прогрес,
ред, сътрудничество, съревнование, традиционност, практичност,
професионализъм, инициатива, развитие, взискателност, критичност, подчиненост, опитност, съперничество, разбиране, общителност, енергичност, взаимопомощ, толерантност, уважение, отзивчивост, власт, защитеност, приятелство, спокойствие.
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Фигура 1: Дендограма на използваните думи, построена на базата
отношението към релацията индивидуализъм / колективизъм
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Таблица 1: Корелация на думите:„страх - 16” и „самота - 63” –
коефициент на Пирсън 0,62
Correlations
S16
S63

Pearson
Correlation
N
Pearson
Correlation
N

S16
1

S63
,621

25
,621

25
1

25

25

Таблица 2: Корелация на думите:„скромност – 52”, „чувствителност – 58”
и „песимизъм – 59”
Correlations
S52
C58
P59

Pearson
Correlation
N
Pearson
Correlation
N
Pearson
Correlation
N

S52
1

C58
,657

P59
,431

25
,657

25
1

25
,656

25
,431

25
,656

25
1

25

25

25

Таблица 3: Корелация на думите:„твърдост – 54” и „импулсивност – 55”
Correlations
T54
I55

Pearson
Correlation
N
Pearson
Correlation
N

T54
1

I55
,510

25
,510

25
1

25

25

Таблица 4: Корелация на думите:„личност – 7” и „суета – 53”
Correlations
L07
S53

Pearson
Correlation
N
Pearson
Correlation
N

L07
1

S53
,600

25
,600

25
1

25

25
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Таблица 5: Корелация на думите:„сътрудничество – 14”, „взаимопомощ 39” и „приятелство – 56”
Correlations
S14

Pearson
Correlation
N
Pearson
Correlation
N
Pearson
Correlation
N

W39
P56

S14
1

W39
,676

P56
,273

25
,676

25
1

25
,457

25
,273

25
,457

25
1

25

25

25

Общият извод е, че стойностите на коефициента на Пирсън не
са много високи, т.е. липсват много силни зависимости.
Естествено е да очакваме много слаба зависимост между
крайните думи в дендограмата, а те са: „страх – 16” и „критичност –
31”. Наистина за коефициента на корелация на Пирсън получаваме
0,079, което е много слаба зависимост.
Таблица 6: Корелация на думите: страх – 16” и „критичност – 31”
Correlations
S16
K31

Pearson
Correlation
N
Pearson
Correlation
N

S16
1

K31
,079

25
,079

25
1

25

25

Заключение
Конструктите “индивидуализъм” и “колективизъм” биха могли
да са база за т.нар. трансформационно лидерство, което обхваща
четири компонента [3]: идеализирано влияние, вдъхновяваща
мотивация, интелектуална стимулация и индивидуализирано
обмисляне (Bass, 1998), и да извеждат основни проблемни области
за/на влияние при осъществяването на бизнес инициативи.
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СОЦИАЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ КАТО ФОРМА
НА СОЦИАЛЕН КОНТРОЛ
Доц. д-р Мария Енчева Петрова
ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, България,
e-mail: mariaepetrova@yahoo.com
Резюме: В доклада се проблематизира въпроса за същността на
социалните движения в аспекта на ролята им на социокултурен регулатор на социалната среда. Анализът се фокусира върху основната
страна от същността на социалните движения – постигането на социална промяна. Проследени са и видовете движения, етапите на реализацията им, както и свързаността им с други форми на колективното
поведение. Схематизирани са и основните теории, обясняващи природата
на социалните движения.
Summary: The report problematizes the issue of the nature of social
movements in the aspect of their role as a regulator of social sociocultural
environment. The analysis focuses on the main part of the nature of social
movements - achieving social change. The types of movements are tracked, the
stages of their implementation and connectivity with other forms of collective
behavior. Schematised are the main theories explaining the nature of social
movements.
Ключови думи: социално движение, социална промяна, социален
контрол, постмодерно общество

Явлението социални движения е сложно и многоизмерно.
Неговата сложност произтича от свързаността му с много други
социални феномени и процеси. От една страна има връзка със
състоянието на обществото като традиционно, модерно и постмодерно. Това е изключително важен аспект от същността на
явлението, тъй като то е част от общата социокултурна среда.
Социалните движения се появяват на границата между традиционното и модерното общество. В традиционното общество няма
такива масовоповеденчески прояви за търсене на промяна, независимо от това дали тя е радикална или частична. Прединдустриалните общества имат традиции, които не предполагат наличие
на социални движения. За разлика от това в индустриалното и
постиндустриалното общество хората се занимават с широка редица
обществени въпроси, които са основа за социални движения.
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Модерното общество започва със социални движения за
търсене на нови подходи, нови източници, нови институции и
отхвърляне на стария институционален ред. Що се отнася до
постмодерното общество може да се каже, че социалните движения
са негов символ и неотменна част от съществуването на постмодерното общество. Това може да се обоснове от различни линии
и различни гледни точки. Една от тях е, че отдавна е известно, че
обществото ни е рисково, общество на всеобщия риск. И в този
смисъл ролята на социалните движения е да оперират с риска и
промяната, доколкото движенията са иманентно свързани с
промяна.
Особеност на рисковото общество е, че рисковете са споделени
и солидарни т.е. групи хора споделят един и същи риск и са в едно и
също положение по отношение на съответния критерий. От друга
страна се говори за риск на солидарностите т.е. и във всяка
солидарност в съвременното общество може да се открие рисковост. Автори говорят за разделение на риск на производителите и
риск на потребителите [1]. Това едва ли е единствената възможна
класификация на рисковостите, но при всички случаи това е едно от
най-всеобемните разделения. Други възможни класификации са
например рискове по териториален признак, рискове на социалните
йерархии и т.н. Отдавна е казано, че живеем в общество на
всеобщия риск. Ситуацията на обществото на всеобщия риск освен
всичко друго подрива принципите на пазарното стопанство, води
към обезценяване на националното богатство [2]. Тези катаклизми
са свързани с изявата на обществени настроения под различни
форми, включително и чрез социални движения.
Промяната е същността на социалните движения. Социалните
промени са и движещ фактор на общественото развитие в постмодерното общество. То е общество на непрекъснатата подвижност,
непрекъснати нововъведения, гъвкавост, адаптивност. В това общество са необходими извън институционални форми на контрол,
които ефективно да регулират социалната среда. Един от тези
фактори са социалните движения. Те са социокултурен регулатор на
обществените отношения и на проблемите в обществото. В този
смисъл могат да се схематизират ролите на социалните движения
като форма на социален контрол по следния начин. Те контролират
социалната среда, проблемните ситуации и незадоволените потребности на хората. Социалните движения оказват контрол върху
различни сфери от социалното пространство в зависимост от това
къде се намира проблемната ситуация. Освен това социалните
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движения оказват контрол на публичната сфера, на централната,
местната власт, на конкретни институции. Оказваният контрол е
под форма на изказване на несъгласие със съществуващото
положение от функционирането на тези сфери и искане за промяна.
За да се изявят тези роли на социалните движения е необходимо да се проследи тяхната същност. Именно в същността на
явлението могат да се открият насоките по какъв начин социалните
движения са форма на социален контрол. Има различни определения за социални движения. Много често те се определят като
способ на насочване на колективното социално действие, основан
на устойчиви връзки между автономни организации и групи [3].
Общото в определенията за социалните движения е това, че те са
неинституционална форма на обществена активност насочена към
постигане на някаква промяна в обществото. Трябва да има отчетен
някакъв проблем, за да възникне обществена реакция под форма на
социално движение.
Конфликтът стои в основата на социалното движение. Трябва
да има някакъв тип противоречие, проблем и конфликт, за да има
почва за възникване на социалното движение. Конфликтът може да
бъде от най-различно естество. Може да бъде от икономически,
политически или социален характер. Също така е възможно да има
движения от смесен характер т.е. да има елементи от тези три вида
конфликти, което е и най-естественото състояние.
Ключово в разбирането на социалното движение е социалната
промяна, постигането на социална промяна на някакво ниво. Социалните движения предизвикват промяна, но могат и да я препятстват и това е една от страните на диалектиката на същността на
социалните движения. Социалните движения са организирана активност на хората, която е свързана с постигането или препятстването на социалната промяна. В този смисъл промяната е
ключова в разбирането на същността на социалните движения.
Колективното поведение включва много дейности, но най-важната е
свързана със социалните движения. Това е така, защото обикновено
социалните движения имат продължителен ефект върху обществото. Що се отнася до промяната няма утвърдена позиция колко
значима трябва да бъде промяната. Освен това няма единна позиция
доколко промяната трябва да бъде извън институционалната
политика.
Социалните движения всъщност са фактор, който организира
ресурси, хора и идеи за социална промяна. Това са трите основни
аспекта от природата на явлението. По принцип социалното дви158

жение е неформално, но също така се говори за формални организации, които приемат колективното следване на социалната
промяна като основна цел. Социалните движения се базират на
желанията и неудовлетвореността на задоволяването им. Социалните движения нямат институционален характер. Целите на социалните движения обикновено са по-широки от заявените. Членовете
на социалните движения демонстрират желание за приобщаване на
нови членове. Социалните движения имат обикновено ефективно
лидерство. Освен това има пряка връзка между лидери и участници
в движението. Въпреки, че са неорганизирани социалните движения
включват план на действие за осъществяване на целите. При
социалните движения има система от символи, олицетворяващи
движението. Всяко движение има вътрешна динамика.
Целта на социалните движения е да се промени съществуващия
ред, институциите, порядките. Определена промяна може да се
противопостави на съществуващите социални ценности. Освен това
промяната може да ограничи задоволяването на човешките потребности. Това може да породи критични социални проблеми, които да
поставят началото на социалното движение [4].
Недоволството е една от основните причини за възникване на
движението. Несъгласието със статуквото, с положението в обществото предизвиква обществена активност, която може да приеме
формата на социално движение. Социалните движения намаляват
несправедливостта, освен това дават надежда за промяна. Социалните движения се дължат на несъответствието между потребностите
на хората и степента на задоволяването им в обществото. Когато се
преживява криза на статуквото човек е предразположен да се
включи в организирана неинституционална дейност. Проблемните
ситуации са както от материален, така и от нематериален характер.
В същото време може да обхваща ситуации, които не засягат пряко
индивида.
Следва да се има предвид, че не единствено проблемната
ситуация е достатъчна за възникване на социално движение. Трябва
да има ясна визия за промяна. Трябва да има и конкретна и близка
насока за желаната промяна. „Освен обективните условия, които
предизвикват социално недоволство, и формирането на мнението,
че нещата са поправими чрез колективно усилие, формирането на
социално движение зависи още от обществената преценка за това
какво е справедливо и несправедливо в живота на хората” [5]. Това
е изключително важен фактор, тъй като формира социалното про-
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странство на приемане и съществуване на социалното движение, за
неговия облик и същност.
Повечето от днешните социални движения са интернационални, фокусирани на глобалната екология, социалното положение
на жените, правата на животните и противниците на войната и др.
Повече мъже, отколкото жени се включват в публичния живот и в
социалните движения.
Основно разделение на социалните движения е на „стари” – те
са ориентирани към ценности от материален характер в широкия
спектър на тази област. Други движения са т.нар. нови. Те се характеризират с ориентация към постигане на съвременни постмодерни
ценности. Такива ценности са правото на образование, спазване на
правата на човека, свобода на словото и т.н. Те са ориентирани към
нематериални ценности. Въпреки това може да се каже, че сега
съществуват и двата вида движения и то не в различни части на
света, в различни държави, а в рамките на една териториална
цялост, независимо дали става въпрос за държава с висок жизнен
стандарт или нисък социален стандарт. Независимо от степента на
развитие на държавата има проблеми от материален и от нематериален характер. Това определя и целите на движението, което е
ключово в неговата същност. Целта определя какъв точно социален
контрол ще упражнява то. Контролът може да бъде върху цялостното управление на съответната държава, контрол върху някоя от
сферите като например върху дейността на публичната администрация, както и на подразделения на публичната администрация,
както и в други сфери.
Социалните движения са част от т.нар. колективно поведение.
Към него се отнасят различни феномени. Колективното поведение е
трудно за изучаване по редица причини.
1. колективното поведение е различно – то включва широка
редица от човешка активност и на пръв поглед е трудно да се види
общото между слухове, тълпа и движение.
2. колективното поведение е разнообразно
3. колективното поведение е преходно [6].
Тези аспекти се отнасят към повечето аспекти на човешкото
поведение.
Колективното поведение не винаги е изненадващо т.е. има
случаи, при които то се появява, те се знаят и съответно могат да се
изследват. По принцип колективното поведение може да се дефинира като някакво колективно действие на голям брой хора, чиито
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минимални взаимодействия се случват при отсъствие на добре
дефинирани норми [7].
Освен това следва да се има предвид, че има съществени
разлики между социалните групи и колективностите условно казано. Социалните движения имат връзка с другите форми на колективно поведение. Една от основните форми на колективно поведение са тълпите. Тълпите са относително временно събиране на
хора. Те имат общи виждания по някакъв въпрос и си влияят един
на друг. Тълпите са модерно образувание. В традиционното общество няма тълпи, освен когато войската се събира на бойното поле.
В модерното време и особено в постмодерното тълпите са част от
обществения начин на живот. Тълпите не са еднакви. Хърбърт
Блумър идентифицира четири категории на тълпите:
1. причинна тълпа – хора, които взаимодействат малко, ако
въобще има взаимодействие.
2. конвенционална тълпа – при нея има ясни мрежи от норми.
Например лекция в колеж
3. експресивна тълпа – формира се около емоционално събитие – посрещане на нова година на площада, религиозно събитие
4. действаща тълпа е колективност, мотивирана от интензивна
цел. [цит. по 8].
Специална категория са бунтовните тълпи, които обикновено
нямат ясна цел, освен да изразяват някаква степен на неудовлетворение. За да възникнат такива тълпи е трябвало да има дългосъществуващ гняв. Тези тълпи целят получаване на властови
ресурси, което е сравнително по-лесно при колективни действия.
Властта на тълпата да предизвиква социални промени ги прави
дискусионно явление. За обяснението на поведението на тълпата
има различни теории. Те биха могли да се класифицират по следния
начин:
1. Теория на заразата. Густав Льобон твърди, че тълпата има
хипнотично влияние върху нейните членове. Тълпата има собствен
живот и тласка хората към ирационални решения. Според тази
теория хората действат по определен начин.
2. Конвергентна теория. Според нея поведението на тълпата не
произтича от нея самата, а от определени хора, които се присъединяват към нея. От тази гледна точка тълпата е конвергенция от
единомишленици. Според тази теория хората, които желаят да
действат по определен начин създават заедно тълпата.
3. Теория на възникващата норма. Според тази теория
социалното поведение не е предвидимо. Ако има общи интереси
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това тласка хората към създаване на тълпа, в която могат да
възникнат различни модели на поведение. Тълпите се създават като
колективи от хора с различни интереси и мотиви. При някои от
видовете тълпи нормите могат да бъдат неясни и променливи [9]
Тълпите са част от т.нар. масово поведение. То е колективно
човешко поведение, разпростиращо се над широка географска зона.
Част от това поведение са и слуховете и клюките. Те съществуват и
в рамките на социалните движения. Слуховете са непотвърдена
информация, която се разпространява по неформални канали. Може
освен непосредствено да се разпространява и по интернет, телефон
и т.н. Слухове възникват, когато няма ясна информация. Слуховете
са непостоянни и променливи. Много трудно е да се спре слуха.
Това може да стане чрез надежден източник на информация.
Клюката е слух за делата на хората. Клюката интересува само малък
кръг от хора. Колективното поведение се различава от груповото
поведение. Колективите съдържат хора, които имат малка или
нямат социална връзка. Колективите нямат ясни социални граници.
Колективите създават слаби и неконвенционални норми.
Важен е въпроса за видовете социални движения. Има много
класификации на социалните движения. Една от най-разпространените се базира на отговорите на два основни въпроса: кой се
променя? И колко е промяната? [цит. по 9]. Първият вид е алтернативни социални движения. Те търсят ограничена промяна в част
от населението. Тяхната цел е да подпомогнат определени хора да
променят техния живот. Вторият вид е избавителни социални движения. Те целят радикална промяна сред определен брой хора.
Тяхната цел е да подпомогнат определени хора да променят техния
живот. Третият вид са реформаторските социални движения. Те
целят лимитирана промяна, но за всички хора. Например движението на мултикултурализма. Реформаторските социални движения
съществуват основно извън съществуващата политическа система.
Някои са прогресивни и се стремят към създаване на нов социален
модел, други се опитват да съхранят статуса. Четвъртия вид са
революционни движения. Те търсят и целят основна трансформация
на обществото и отхвърлят съществуващите социални институции.
Има много теории, които дават различни обяснителни модели
за същността на социалните движения. Теориите за социалните
движения се свързват с теориите за тълпите и масовото общество.
Социалните движения са характерни за масовото общество, защото
то се характеризира със социално отчуждение и движението е начин
за някаква колективност.
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Първата теория е депривационна. Според нея социалните
движения търсят промяна сред хората, които се чувстват депримирани. Втората теория е за масовото общество. Според тази теория
социално изолираните хора търсят социални движения като начин
да придобият чувство за принадлежност и важност. В този смисъл
следва тезата, че социални движения могат да възникнат в масовото
общество. Те предлагат чувство за общност на хората. От тази
гледна точка хора, които са добре интегрирани е по-малко вероятно
да станат членове на социални движения.
Следващата теория е за структурното напрежение. Основният
автор е Смелсер. Това е и една от най-влиятелните теории за социалните движения. Тази теория идентифицира шест фактора,
които окуражават развитието на социални движения.
1. структурна проводимост – социални движения възникват,
когато хората започват да мислят, че тяхното общество има сериозен проблем като например въпроси за жизнения стандарт
2. структурно напрежение – хората започват да усещат депривация, когато обществото не успява да посрещне техните очаквания
3. поява и разпространение на обяснението – формирането на
добре организирано социално движение изисква ясно обяснение за
проблема и неговото разрешаване
4. ускоряващи фактори
5. мобилизация за действие
6. липса на социален контрол.
Анализът на Смелсер обяснява как различни фактори помагат
или пречат на развитието на социалните движения. Тази теория
също обяснява защо хората могат да отговорят на техните проблеми
чрез организирани социални движения или чрез спонтанна
активност.
Друга теория е за мобилизация на ресурсите. Според тази
теория никое социално движение не може да успее без определени
ресурси. Всяко движение успява или не в зависимост от това колко
добре са привлечени ресурсите и организирани хората.
Следваща теория е културна – социалните движения зависят не
само от материалните ресурси и структури на политическата власт,
но също и от културни символи. Така хората във всяка определена
ситуация е вероятно да се мобилизират за формиране на социално
движение и развиват споделено разбиране на света, което легитимира и мотивира колективното действие. Самото движение
обикновено става символ на власт и справедливост.
Друга теория е политико-икономическа. Това е марксистка
гледна точка, според която социални движения възникват в капи163

талистическото общество, защото капиталистическата икономическа система не успява да посрещне нуждите на мнозинството хора.
Следваща теория е за новите социални движения. Старите
социални движения са свързани основно с икономически въпроси, а
новите движения се фокусират върху подобряване на нашата
социална и физическа среда.
Следва да се отбележи въпроса и за етапите на социалното
движение. Етапите отразяват динамиката на същността на явлението. Първият етап е възникване на социалното движение. Независимо от многото разлики между социалните движения те протичат по един и същ начин. Социалните движения възникват от
усещането, че има проблем. Има движения, които отразяват широко
разпространено неудовлетворение като например женските движения или движенията за граждански права.
Вторият етап е наречен сливане. След възникването социалното движение не може да бъде дефинирано добре и да се развият
стратегии то да стане публично. Тук е ролята на лидерите, които
дефинират политиките, морала и набират нови членове. Освен това
движението също може да формира съюзи с други организации за
набиране на необходимите ресурси.
Третият етап е бюрократизация. За да стане политическа сила,
социалното движение може да стане устойчива, бюрократизирана
организация. Когато това се случи движението разчита повече на
способен персонал. Но прекалената бюрократизация може да накърни същността на социалното движение.
Четвъртият етап е залязване. Повечето социални движения
залязват. За това има четири причини: първо, ако членовете са
разрешили техните проблеми залязването може да е сигнал за
успех, второ, може да не успее социалното движение поради организационни грешки като слабо лидерство, липса на интерес сред
членовете, рецесия от властите. Някои хора губят интерес, когато
въодушевлението от ранните усилия е заменено с ежедневна рутина. Трета причина е фрагментация, дължаща се на вътрешни
конфликти за целите и стереотипите. Социалните движения могат
да не успеят, ако лидерите са привлечени с оферти за пари, престиж
или власт от системата. Организационните лидери могат да използват техните позиции за техни интереси. Четвърта причина е
закриване на социалното движение с репресии, включително и да не
се допускат нови членове. Някои движения могат да станат част от
системата обикновено след реализиране на техните цели.
Същността на социалните движения е да окуражават или да се
съпротивляват на социалната промяна. Политическият живот на
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обществото е широко базирано на това какви са проблемите и найдобрите разрешения. В същото време съществуват и съмнения, че
социалните движения променят нашия начин на живот. Често се
пренебрегват успехи от минали социални движения и вземаме като
гарантирана промяната. Това са въпроси за ефикасността и ефективността на социалните движения от една страна, от друга страна
стои въпроса за публичността и познатостта на социалните движения. Социалните движения следва да бъдат разпознаваеми, което
усилва тяхната ефективност.
Днес правовата протекция на средата е друг продукт на
успешните социални движения. В съвременното постмодерно
общество техният обхват се увеличава. За това има различни причини. Днес всеки, който има телевизор и компютър може да бъде
информиран за политическите събития. В същото време днес много
проблеми са глобални и следва да се формират интернационални
социални движения, които да разрешават тези проблеми. Социалните движения са важен тип на колективно поведение. Често те
имат продължителен ефект върху обществото.
В заключение може да се каже, че социалните движения са
важна част от живота на обществото. Те са свързани с предизвикването или препятстването на промяна. Една от важните функции на социалните движения е, че осъществяват социален контрол в
публичното пространство. Контролът се осъществява в различни
посоки и е една от същностните страни на съвременния свят.
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Резюме: Настоящият доклад представя особеностите на Адлерианския подход към българския фолклор. Разгледани са различни негови
страни и помощни инструменти. В допълнение, доклада съдържа някои
от най-четените български народни приказки, които са подложени на
задълбочен анализ, с цел по-лесно разбиране на материята.
Ключови думи: Адлериански подход, вторична поука, български
фолклор, индивидуална психология, полезна и безполезна страна на
живота
Abstract: This current report presents the characteristics of the Adlerian
approach toward the Bulgarian folklore. Its different aspects and support tools
are being reviewed. Additionally, this report includes some of the most read
Bulgarian folk tales, which are being subjected to deep analysis with the
purpose of better understanding the subject.
Key words: Adlerian approach, secondary moral, Bulgarian folklore,
individual psychology, useful and useless side of life

1. Въведение
Настоящият доклад се фокусира върху особеностите на
българския фолклор, погледнати и анализирани през призмата на
индивидуалната психология. Адлерианският подход – този нов и
уникален по своя характер, метод за научният свят, поне що се
касае до народното творчество, предоставя един интересен поглед
към фолклорното изкуство и по мое скромно мнение, допринася
изключително много за световното обогатяване на научното
познание.
2. За особеностите на Адлерианския подход
Започвайки с особеностите на тази нова авторска разработка –
Адлерианският подход – е добре да се спомене веднага, че тя ползва
теоретичната основа на индивидуалната психология на Алфред
Адлер, на чието име и неслучайно реших да се спра при избора на
наименование на въпросния метод. Макар самият Адлер да не се е
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интересувал от фолклорните приказки, инструментите на неговата
психология лесно могат да бъдат пригодени за анализиране на
народното творчество, както е показано нагледно в следващите
параграфи на настоящата публикация.
Първата съществена особеност на подхода е фокусирането
върху скритите послания в текста на фолклорните приказки, като
тук е момента да въведа едно авторско понятие, а именно вторичната поука. На пръв поглед разбира се, човек може да се заблуди в разсъжденията си и само да обходи с поглед повърхността на
темата, заявявайки „Народните приказки са просто приказки”. В
действителност те са много повече, като в тях могат да се открият
архетипови образи, с чието откриване основно се занимават предимно юнгианците, но и един изключително силен морало-възпитаващ елемент. Фолклорът, разгледан по този начин, има и подготвяща роля за бъдещ здравословен и успешен живот в обществото от
гледна точка на индивидуалната психология. Дори съвременните
детски книжки, които малко или много изместват традиционните
приказки, изпълняват сходна функция, а именно подготовка на
детето за живота, чрез показване на модели на поведение в обществото, с приятелите, родителите, в училище, в различни институции и други.
Когато се говори за психологическото влияние на фолклора
трябва да се внимава изключително много, тъй като в народното
творчество съществуват два отделни пласта на въздействие.
Първият, най-горен слой логично е първото впечатление, или както
аз обичам да го наричам – „първична поука”, което оставя дадена
приказка, песен или поговорка у тези, които я слушат или четат
сами. Но на втора линия се появява вторично, много по-прикрито
влияние и това е именно „вторичната поука”, която цели подсъзнанието и попада именно там. Този втори пласт се е съдържал
първоначално в подсъзнанието на народа, като с времето се развива
по един крайно интересен начин, а именно от уста на уста, като
всеки отделен разказвач или певец, най-често несъзнателно, добавя
нещо от себе си. Това добавяне обикновено става чрез частично
„забравяне” на елементи от първоначално възприетия текст и
последвалото им „припомняне”, посредством формиране на нови
спомени. По този начин дадена история се пречупва през безбройните призми на хората от дадено общество. Впоследствие
въпросната вторична поука се предава на подсъзнанието на
следващото поколение и така до наши дни. Разбира се първата част
на този процес, а именно непрекъснатото развитие на дадена
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история малко или много бива прекъснат с масовото използване на
печатни книги, което означава, че голяма част от обществото има
достъп до една единствена успешно наложила се версия от
определен автор, или както според мен е по-точно да се казва
редактор, като това прехвърля повече отговорности и задължения
върху родителите, които трябва да поемат тази функция или казано
с възможно най-прости думи – да разказват приказките на децата
си, а не да ги четат дословно от страниците. Но кой ли истински
родител би се възмутил от това задължение?
Втората важна особеност на Адлерианския подход е начинът
на тълкуване на вторичната поука на всяка една приказка и поточно откриване на скритото присъствие на стремежа за превъзходство, чувството за общност, комплексите за малоценност, жизнения стил, полезната и безполезната страна на живота и резултатите
от безполезните цели за превъзходство. Всички тези елементи са
широко засегнати във практически всяка една фолклорна приказка
и за по-голяма нагледност ще дам един съвсем кратък и почти
схематичен пример с помощта на приказката „Двамата съседи и
сиромашията”[1] по Ангел Каралийчев.
„Имало едно време двама съседи – единият богат, а другият
беден. Един ден бедният отишъл при съседа си и го помолил да му
даде малко храна и вода. Богаташът му казал, че няма никакво
ядене, а колкото до пиенето, до къщата му имало една каца с
дъждовна вода и му казал „иди пий, колкото щеш”[2] (Невротична алчност и видимо отсъствие на чувство за общност).
Сиромахът си тръгнал тъжен към къщи, но чул стъпки зад гърба
си. Обърнал се, но нямало никой, но когато извикал се чул глас,
който се представил за Сиромашията, която добавила, че го е
следвала от люлката и смята да го следва до гроба, понеже бедният
човек ѝ бил „мил и драг”[3]. След като се прибрал, мъжът взел една
лопата и отишъл право на гробищата и започнал да копае гроб за
себе си. Сиромашията като видяла каква е работата решила и тя да
легне с него, но щом влязла в трапа, мъжът я заровил дълбоко
(Образът на Сиромашията също е носител на пълната липса на
чувство за общност – тя е готова да влезе в гроба, вместо да
престане да следва човека, когото е докарала до едно крайно
решение. Логично този нейн безполезен жизнен стил е увенчан с
подобаващ завършек). Веднъж отървал се от сиромашията,
бедният съсед се захванал за работа и след няколко години се
замогнал (Трудолюбието и активността със собствени сили
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свидетелстват за наличие на чувство за общност, което пък от
своя страна сочи, че сиромаха се намира от полезната страна на
живота). Богатият му съсед му завидял (Нагледно посочена
невротична завист. Богатият не може да понесе, че и съседът му
има пари, въпреки, че самият той е богат и добре устроен, което
говори за наличие на комплекс за малоценност) и взел да го
разпитва как е забогатял. Бившият сиромах добродушно му разказал как е измамил сиромашията да влезе в гроба, а богаташът
веднъж научил тайната му, си рекъл: „Ти си я натикал, но аз ще я
изровя и пак ще ти я проводя вкъщи!”[4] (В желанието на
богаташа да направи съседа си повторно беден си личи стремеж
за превъзходство, породен от вече споменатият комплекс за
малоценност). След като се прибрал вкъщи веднага грабнал
мотиката и отишъл на гробищата, викайки за Сиромашията. След
като я открил, я изровил и ѝ казал да отива при съседа му, но тя не
искала и да чуе. Когато я попитал къде ще отиде, тя спокойно му
отвърнала: „При тебе. Ти ми стана мил и драг, тъй като ме изкопа
от гроба.”[5] и не го оставила, докато не загубил всичко
(Безполезността на целите за превъзходство на богаташа и
обречеността на неговия жизнен стил нагледно са показани в
резултата от неговите действия).”
3. „Tримата
Каралийчев[6]

братя

и

златната

ябълка”

по

Ангел

Приказката е несъмнено една от най-четените и обичани
български приказки и именно това е причината да започна практическата част на доклада точно с нея. Първичната поука на
приказката се фокусира върху важността от изпълнението на
синовния дълг, в опазването на златната ябълка и в унищожаването
на злата ламя, като в този смисъл тя показва триумфа на доброто
над злото.
За разлика от първичната, вторичната поука на приказката е
изключително многопластова и съдържаща в себе си същинска
феерия символи, мотиви и послания. Започвайки по реда на
проявление, на първо място в приказката ставаме свидетели на
гордостта и съпътстващото я отсъствие на чувство за общност на
най-големия брат. Яхнал кон и въоръжен до зъби, този „страховит
воин” напредвал бавно към дървото със златните ябълки и когато,
малко шеговито, бил попитан от месечината, закъде се е запътил,
той отговорил: „Не е твоя работа!”[7], при което луната се скрива
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зад един облак и навсякъде възцарява мрак. Нетърпимостта на
горделивия към каквито и да било „нападки” към имагинерния
образ, който самият той е изградил за себе си, почти винаги води до
подобни реакции, които на свои ред не допринасят за нищо друго,
освен за допълнително затъмняване на хоризонта на личностно
развитие и да отдалечават индивида от полезната страна на живота.
В приказката откриваме допълнително доказателство за въпросната
представа, показващо явния контраст между фантазия и реалност,
като то бива изразено във факта, че „страховитият” воин бива
надвит от едно плашило. Интересна е и символиката, която откриваме в сцената на преследването на най-големия брат от плашилото
и по-точно в будещата усмивка сцена, в която докато бяга,
„юнакът” бива удрян на всяка крачка от собствения си боздуган,
точно както и човекът от безполезната страна на живота понася
негативите от собствения си жизнен стил с всяка следваща стъпка в
същата посока.
На второ място се проявява леността на средния брат, който в
нарушение на чувството за общност, иска да използва чужди
усилия, за да си набави лични дивиденти и по-точно: „Ей там от
оная купа ще си наскубя меко сенце, ще си го постеля и ще се
изтегна. Щом месечинката ме погали със златното си перце – аз ще
заспя, а ти убий Ламята! Няма да я жалиш! Като я свършиш, донеси
ми златната ябълка и не забравяй да наглеждаш коня ми. Ох, как ми
се спиии!”[8]. Естествено безсмислеността на подобни стратегии и
неспособността им да доведат до реални и дълготрайни резултати е
нагледно показана с повторното открадване на златната ябълка и
изяждане на коня, а вредата за околните е изразена в желанието на
ламята да изяде Петко Страшника, или казано с други думи,
плашилото, което средния брат оставя на пост, вместо него: „Сетне
се обърна към Петка, който трепереше като лист, помириса го и
запръхтя недоволна. „ – Не си бил жив, а мязаш на човек!”[9].
Продължавайки по реда на проявлението на вторичните поуки
в текста на приказката на трето място се нарежда сцената със
заминаването на най-малкия брат. Освободен от комплекси за
малоценност и въпреки подигравките на братята си, той не се
срамува, нито да яхне магаре, вместо кон, нито да отдаде почит на
плашилото и дори да работи рамо до рамо с него. Логично
наградата за този успешен жизнен стил е раняването на ламята и
откриването на възможността за последвалото ѝ търсене.
На следващо място в анализа трябва да се спомене сцената с
разпределението на трите бащини меча, като в нея откриваме
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познатата гордост на двамата по-големи братя, които бързат да
вземат богато украсените остриета, а най-малкият е доволен на найобикновено на вид оръжие, което от своя страна е способно да „сече
дърво и камък”[10]. Това решение в комбинация с повторното
съгласяване да яхне магарето, след като двамата по-големи братя
отказват, разкрива скромността на младежа и свидетелства за
пореден път за отсъствието на комплекси за малоценност и
необходимостта за компенсации, като по този начин се постига
един своеобразен контраст между него и стремежа на братята му да
изглеждат страшни и да носят богато украсени мечове, подобно на
царски синове, макар да не са нито едното, нито другото.
По-нататък в приказката стигаме до сцената, в която братята
срещат един старец. Подобно на разговора с месечината, запитан
накъде отива големият брат отвръща: „Не е твоя работа!”[11], а
средният дори отказва да отговори, като при запитването: „Защо
мълчиш? Толкова ли не зачиташ хората”[12], той отвръща: „Как не
те мързи да изоваряш толкова думи? Сякаш някой ти плаша за
всяко отваряне на устата.”[13], като този отговор навежда на
мисълта, че вторият брат очаква някой да му плаща, или с други
думи да получава нещо, за да говори с другите, а при липса на
такива стимули, той просто би си мълчал в самоизолация, като това
демонстрира за пореден път пълна липса на чувство за общност.
Отново в контраст с братята си, най-малкият се спира и отговаря
учтиво на въпросите на стареца, като дори слиза от магарето и
предлага той да върви пеша, а възрастния човек да се качи, за да си
отдъхне.
Смятам, че сега е удобен момент да спомена няколко думи по
отношение на образа на въпросния мистериозен старец. Запитан за
крайната дестинация на своето пътуване, той отвръща: „Аз отивам
към оная земя, където свършва най-дългият път”[14], като тук
очевидно става въпрос за Рая, не просто, поради факта, че дотам
наистина води дългият и труден път към спасението, а и поради
посоката на вървене на пътниците, или казано с други думи, братята
отиват при ламята, която живее на Долната земя, а старецът върви в
противоположната посока, по време на срещата им. Освен това
старецът носи торба, в която е сложил „мъдростта на годините”[15]
си, но реално съдържа чифт, подобни на ангелски, крила и която се
оказва твърде тежка за малкия брат, но лека за самия него. Когато
към това описание се прибавят и бялата му риза, която не се праши,
в комбинация с безшумната походка, засищането с няколко трохи
хляб и превръщането на водата във вино, образът на стареца
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напомня, ако не на Господа, то на ангел, изпратен от небето, за да
води героя до Долната земя и владенията на ламята, подобно на
своеобразен Вергилий: „Вие без мене не можете да стигнете до
нейното свърталище, затуй трябва и аз да тръгна с вас.”[16]. Макар
самият странник да се представя за „добрата воля”[17] на малкия
брат в края на приказката, все пак божествения елемент остава
наличен поради факта, че в 1Коринтяни 3:16 откриваме: „Не знаете
ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас?”[18].
Връщайки се към проявленията на вторичната поука идва реда
на сцената при чешмата, от която тече бяло и червено вино. В
думите на големия брат: „Хей, момчета, да можеше от чучурите на
тая чешма да потече вино вместо вода, че да си отворя аз една
кръчма, че да се разположа зад тезгяха. На богатите ще продавам с
пари, а на бедните, то се знае – без пари.”[19], проличава, както
липса на чувство за общност, тъй като той предпочита да стане
кръчмар, вместо да убие ламята и да направи света по-добър и би
оставил златната ябълка на баща му да продължи да бъде
открадвана всяка година, така и добре позната му гордост, тук
пременила се като престорена скромност, изразена в празното
обещание да дава безплатно вино на сиромасите, тъй като в края на
приказката, когато вече е сбъднал голямата си мечта и си е
построил кръчма, той отказва да даде дори вода на същия старец,
който първоначално благославя чешмата и който впоследствие
връща думите си и прави така, че виното пак става вода, а
жълтиците в кацата се превръщат в трици. Това превръщане за
пореден път показва липсата на реална стойност на всички
стремежи за превъзходство.
Липсата на чувство за общност у двамата по-големи братя се
проявява и в сцената на спускането на малкия брат в сухия
кладенец, когато те спокойно срязват въжето и го оставят долу,
само за да се върнат при чешмата и да забогатеят. Допълнително, в
думите на изоставения младеж: „Братчета, какво направихте? Що
ме в тъмното оставихте? Нали щяхме, обещахме брат на брат да се
облягаме, в битката да си помагаме? И дома, когато се завърнете, и
стареца наш прегърнете, той ще ви запита: – Кам го третия и защо
го няма, клетия! Где синеца ми изгубихте или негде го погубихте? –
Вий какво ще му отвърнете?”[20] откриваме и интересен паралел
между неговата съдба и тази на Йосиф в Битие 37:23-24: „Когато
Йосиф дойде при братята си, те му съблякоха дрехата, шарената
дреха, що беше на него и го взеха, та го хвърлиха в рова; а ровът
беше празен; в него нямаше вода.”[21].
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В сцената с гущерчето и малкия брат, за пореден път си
проличава неговата добрина, скромност и безкористност, тъй като
той моли ламския ключар да отвори вратата и малко по-късно, без
да е на свой ред да е молен да го прави, сам и по свое решение,
освобождава плененото животинче.
По-нататък в приказката идва редът на проявление на липсата
на чувство за общност и прекомерната гордост на ламята и нейния
син. Двамата смятат, че щом като са физически по-силни имат
право да се разпореждат с живота на останалите, като това си
проличава в отвеждането на един милион души, като роби и условието всеки ден жителите от града от Долната земя да изпращат по
една девойка като жертвопринушение, като при отказ водата на
града бива спирана с желязна запушалка. Ефектите от това тяхно
поведение върху страничните хора са показани по един изключително вълнуващ и дълбоко разтърсващ начин по време на
срещата на най-малкия брат и една жителка на града: „Старицата
обори глава и сълзите ѝ затупкаха в нощвите като пчели. Рамената ѝ
се разтресоха. И тя започна да замесва тестото със сълзи наместо с
вода”[22].
Споменавайки възрастната жена, няма как да пропуснем
сцената с разговора между нейната дъщеря – Златушка и синът на
ламята. Въпреки че той се държи грубо с нея и дори заплашва да я
хвърли във вряшия казан, в момента, в който той се задавя и има
нужда от помощта ѝ тя му я дава, като това ѝ действие свидетелства
за факта, че тя се намира от полезната страна на живота.
На следващо място се намества наглед развеселяваща сцена, в
която ламята влиза в стаята на сина си, в която се намира и
момичето. „Тогава изпод миндера изскочи котенцето на Златушка –
цялото настръхнало. Хвърли се срещу ламята, изправено на задните
си крака, с нокти, готови да се забият в езика ѝ. Ламята изненадана
се спря и наместо да върви напред, заднешком се повлече към
вратата. Котенцето я гони до прага.”[23]. Един задълбочен поглед е
нужен, за да се открие скритото послание във въпросната сцена,
която показва как човекът от безполезната страна на живота се
оказва абсолютно безсилен, в момента, в който бива изправен пред
индивид със силно чувство за общност, който подобно на котенцето
не се страхува, макар да е привидно по-слаб да застане на пътя на
злото и неправдата.
Следвайки хронологичния ред на приказката, няма как да
пропусна един много важен символ, свързан с момичето и начинът
на неговото бягство от двореца на ламята. Чрез скриването във
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фенера се прави ясен паралел между човекът от полезната страна на
живота и свещта, на чието място застава Златушка, като това
показва как такъв човек, подобно на запалена свещ, озарява живота
на хората от своето обкръжение с присъствието си, дори в наймрачните места.
Малко преди сцената с битката с ламята ставаме свидетели на
поредното проявление на чувството за общност на малкия брат,
който при изпробването на силата на меча, първо отсича един камък
на две, и впоследствие: „Обърна се към вековното дърво, направи
няколко крачки, повторно дигна меча си и го насочи срещу дънера
на дървото, но изведнъж долови гласа на орлетата в гнездото, за миг
задържа ръката си и наместо да стовари меча върху дънера, удари
най-големия страничен клон”[24]. Способността да съумееш,
въпреки по-голямата си сила, да запазиш не просто самоконтрол, но
и чувството си за общност, разкрива истинското лице на човекът от
полезната страна на живота, символ на който е именно младежа.
Стигайки до вече споменатата битка, трябва да се отбележи
контраста между спокойствието на младежа и гнева и страха на
ламята, като този похват крие от повърхностното наблюдение един
неоспорим факт – човекът от полезната страна на живота, изразен
чрез образа на юнака, няма от какво да се страхува, тъй като той
знае отлично капацитета на способностите си, докато илюзорните и
безполезни цели за превърходство, породени, не от сила, а от слабост, създават привидно усещане за мощ, която, ако бъде подложена на истинско изпитание, поради неправилната преценка на
възможностите си, се пречупва като сламка.
След победата над ламята, идва ред на две свързани сцени,
които за пореден път показват чувството за общност на малкия брат
и това са измъкването на запушалката и освобождаването на водата
на града и спасяването на орлетата от змията. Първата сцена
показва как индивидът, притежаващ силно развито чувство за
общност, може със собствени сили да премахне последиците от
делата на хората от безполезната страна на живота, като това отново
показва, както безсмислието, така и безсилието на техните цели за
превъзходство. Втората сцена показва безкористността на младежа,
изразена в думите: „Аз отплата не искам, но ако можеш, изнеси ме
на Горната земя...”[25], като освен това тази реплика показва за
пореден път, че малкият брат прави добро, заради самото добро.
По-нататък в приказката идва ред на сцената с битката на
юнака и сина на ламята. Първоначално царят на долната земя
предлага на малкия брат да запалят гората около ламския замък и
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така да убият великана, но младежът отвръща: „Дума да не става,
гората аз не мога да запаля. Какво са ми криви вековните дървета,
че да ги изгоря? Ами знаете ли колко лековити билки растат под
дърветата и колко птици саизмътили пиленца в гнездата между
клоните? Пожар в гората няма да направя!”[26], като този отказ от
употребата, дори може да се каже злоупотребата, на чужди сили и
животи, за постигането на лични победи, показва изключително
силно чувство за общност, което по време на самата битка е
възнаградено подобаващо. След като мечът се чупи във врата на
великана, а юнакът отчаяно извиква: „Няма ли кой да ми помогне?”[27], всички дървета в гората извикват в един глас: „Има кой!
Ние ще ти помогнем! Идем!”[28] и като един излизат от земята и
тръгват към великана. Цяла сцена, по един разтърсващ начин,
предва посланието, че чувството за общност и любовта към хората
и живота, изразена в пощадяването на гората, се отплаща и в
критичния миг, в момента на крайно отчаяние, човекът от полезната
страна на живота не е оставен сам. Последвалото убийство на
великана от същия онзи тристагодишен дъб, който той е изкоренил,
за да победи милионната армия на царя на долната земя, показва
безсмислието на неговия жизнен стил и дори разкрива едно старо
библейско послание, което откриваме в Притчи 26:27: „Който копае
яма, той ще падне в нея, и който търкаля камък нагоре, върху него
ще се върне”[29].
В сцената след завръщането на горната земя с помощта на
орлицата, малкия брат и годеницата му Златушка отиват да се видят
с братята му в тяхната кръчма. Но както вече споменах парите им се
превръщат в трици, а виното във вода, вследствие на тяхното
поведение, затова те решават да спечелят поне каквото могат, а
именно обещания бащин имот, като за целта отново проявяват
пълната си липса за чувство за общност, като решават да завържат
малкия брат в гората, за да бъде изяден от вълците, като средния
дори, махайки кърпата от устата му, казва: „Дишай, защото не
искам да се задушиш и да издъхнеш преди да са дошли
вълците”[30]. В този момент се появява стареца, който спасява него
и Златушка, като с крилата си ги пренася надалеч и същевременно
оставя двамата по-големи братя далеч назад, като те никога няма да
ги настигнат „защото от оная къща, където ги оставихме, до
бащиния ти дом има сто години път”[31]. Въпросните сто години
показват, че безполезният жизнен стил на братята е неспособен да
постигне за цял век, това, което прави техния брат и „неговата
добра воля”[32], както нарича себе си мистериозния старец.
175

В заключение трябва да се отбележи, че съвкупността от
неспособността на хората от безполезната страна на живота –
братята, ламята и нейния син, да навредят по какъвто и да било
начин на главния герой, показва изключителната сила на чувството
за общност и неоспоримата полза от жизнения стил, водещ към
полезната страна на живота, а ако към това обобщение прибавим и
божествения образ на стареца, то за пореден път откриваме
неоспоримата и силна връзка между фолклора и религията, изразена
в библейското послание от Римляни 8:28-31: „При това знаем, че на
ония, които любят Бога и са призвани по Негова воля, всичко
съдействува към добро; защото, които Той е предузнал, тях е и
предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде
първороден между многото братя. А които е предопределил, тях е и
призвал; и които е призвал, тях и оправдал; а които е оправдал, тях
и е прославил. Какво, прочее, ще кажем на това? Ако Бог е с нас,
кой ще е против нас?”[33].
4. „Хитър-Петровата отплата” по Ангел Каралийчев[34]
Първичната поука на приказката се отнася за завистта на
тримата съселяни на Хитър Петър, които понеже му „завиждали за
доброто име, решили да го надхитрят и направят за смях”[35].
Естествено тук е лесно е да се забележи комплекса за малоценност,
изразен в убеждението, че Хитър Петър е по-умен от тях и последвалата компенсация, изразена в желанието да го измамят като му
казват да осакати гледаната крава, уж за да ѝ вдигне цената.
Но вторичната поука на приказката касае далеч по-широк
набор от теми и започвайки по реда на тяхното проявление в текста,
на първо място трябва да се спомене реакцията на главния герой,
след като се е прибрал от пазара. Той остава спокоен и дори кани
завистниците на вечеря, донякъде с цел да ги надхитри като им
продаде зайчетата, но при все това неговото „отмъщение” се
ограничава само до цена, колкото „една добре охранена крава.”[36].
В този смисъл неговото възмездие е умерено, неемоционално и
справедливо.
На второ място се проявява лакомията на тримата съселяни на
Петър, която е загатната съвсем леко в едно единствен малък цитат:
„Насядали по възглавниците и втренчили очи към пещта. Там се
печал един голям пуяк. По едно време Хитър Петровица грабнала
лопатата и измъкнала изпечения пуяк. Тримата заговорници
почнали да се облизват”[37], като тези изречения свидетелстват за
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допълнително отсъствие на чувство за общност, тъй като става
пределно ясно, че те съвсем не са дошли, за да се видят с Хитър
Петър, а просто за да се нахранят и посмеят допълнително на факта
как, от една страна са го измамили да осакати кравата си и как от
друга той толкова не се е усетил за невероятната им хитрина, че ги
кани на угощение, за да им благодари за добрите съвети. Тази им
горделивост и неоснована увереност в собствените им способности,
повторно издават комплекс за малоценност и съвсем логично ги
повеждат към последвалите им провали.
На трето място повторно се проявява завистта на съселяните на
Хитър Петър, които вместо да се задоволят с първоначалната си
измама, те искат да му вземат и „вълшебното” зайче, като са готови
да платят цяло състояние, за да го получат, или казано с други
думи, готови са да дадат много, за да компенсират нещо малко и
безсмислеността на подобни компенсации е показана нагледно с
неуспешната им покупка.
На четвърто място се проявява гнева на тримата съселяни,
които като разбрали, че Хитър Петър ги е надхитрил и с това
накърнил гордостта им, решават да компенсират това „нарушение”
спрямо техните особи, като го дадат на съд. Тъй като и съдията,
„имал зъб на Хитър Петра, отсъдил: натикайте го в един чувал,
отнесете го на морския бряг и го хвърлете в морето – да го изядат
рибите.”[38]. В това отсъждане и в бързината да изпълнят присъдата, при това като сами го отнесат до морския бряг си личи
пълното отсъствие на чувството за общност у тримата мъже, както
и характерното за горделивите хора желание, поради неспособност
за намиране на друг начин, да премахнат физически, под една или
друга форма, човека, които ги изобличава, както пред околните,
така и пред самите тях.
По-нататък в приказката вторичната поука разкрива и
гордостта на овчаря, когото тримата съселяни на Хитър Петър
срещат по пътя към морето. Щом като главният герой предлага на
пастира да влезе в чувала, за да стане цар и да заживее охолно, а
самият той да стане от цар – овчар, мъжът веднага се съгласява,
смятайки се за достоен да носи царска корона и когато тримата
мъже се връщат и отново вдигат торбата, той се развиква: „Искам
бе! Искам!...Искам да стана цар![39], при което попът заявил:
„Горкият Петър, съвсем е полудял от страх!”[40]. Колко мъдър е
българският народ, щом сам е проумял, че гордостта наистина може
да накара човек до лудост, или както е в приказката, до крайно
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физическо и психическо падение, което отново подчертава безполезността на различните цели за превъзходство.
Най-накрая се проявява и алчността на тримата съселяни на
Хитър Петър, които като чули, че на дъното на морето: „милиони
овце пасат водорасли”[41], веднага отишли и се хвърлили един след
друг във водата, понеже се притеснявали, да не би някой от другите
двама да изкара повече „безплатни” овце. Тази последна сцена от
приказката за пореден път показва последиците от невротичния
жизнен стил, отсъствието на чувство за общност и от безполезните
цели за превъзходство, а символното значение на факта, че тримата
мъже се хвърлят сами в пропастта, показва как такива хора, макар
да вредят на околните, най-вече вредят на себе си.
5. „Мъдри думи” по Ангел Каралийчев[42]
Приказката несъмнено предизвиква интерес, както с
интригуващото заглавие, така и с преплитането на четирите важни
урока и съответстващата на всеки един от тях, вторична поука.
Макар съветите на стареца са реално три на брой, преди да
премина към техния анализ съм длъжен да обърна внимание на
момента преди изричането на първата поука и по-точно на думите
на героя: „Аз съм беден човек, няма да осиромашея повече, ако дам
на този брадат човек една жълтица. Поне ще го чуя какво приказва.”[43]. Макар това послание да остава привидно незабелязано,
вторичната поука, която се съдържа в него, красноречиво съветва
слушателя да не бъде алчен и макар да има малко, да бъде готов да
го даде на някого, в замяна на нещо много по-ценно – мъдростта.
Връщайки се към първия съвет на стареца, който гласи „Мътна
вода да не газиш!”[44], привидно приканва към предпазливост и
изглежда толкова обикновен и буквален по своя характер, че едва
ли би предизвикал интерес сам по себе си, но сцената в която се
проявява навежда на други мисли. Вторичната поука на момента на
срещата между героя и търговец, ясно показва скритото предупреждение към слушателя да не проявява излишна гордост, по
отношение на другите хора. Търговецът, бидейки богат и на кон
гледа отвисоко сиромаха, тъй като подобно на повечето невротици
смята, „че парите носят някаква чудодейна сила, дори вълшебна
форма на власт”[45], а като разбрал защо нашия главен герой не
преминава мътната река, си помислил надменно „Брей, че
дивак”[46]. Както многократно съм заявявал подобно поведение е
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винаги губещо и обречено на провал, като това твърдение нагледно
е показано и чрез съдбата, която сполетява богаташа в приказката.
По отношение на втория съвет, който е: „Видиш ли някъде да
се вият орли, иди да разбереш какво има!”[47], първичната поука
навежда на мисълта, че добрината на героя – да даде три жълтици
на стареца, се отплаща с добро и затова той намира цяла торба с
жълтици. Но вторичната поука на тази сцена касае алчността,
изразена чрез двамата разбойници, които взаимно са отнели живота
на другия, защото са били неспособни да си разделят парите.
Подобно на другия пример и тук имаме замъгляване на ума, вследствие на примамливия блясък на златото, примесен с неспособност
да се задоволят с малко до степен, в която дори собственият живот
не е достатъчно ценен. Естествено отново подобни жизнени
стратегии са просто част от огромното многообразие от безполезни
цели за превъзходство, чиято безсмисленост и обреченост повторно
бива показана в безславния завършек на жизнения път на
разбойниците.
Третият съвет на стареца е: „Преди да сториш нещо, брой до
двадесет и пет.”[48] и буквално той приканва слушателя да бъде
търпелив и да не прибързва в действията си. Но разгледан в
контекста на приказката и по-точно на сцената, в която той намира
своето приложение навежда на други мисли. Вторичната поука,
съдържаща се в думите на стареца съветва слушателя на християнския добродетел на кротостта, като в този смисъл това пряко засяга
проблема за гнева и личното отмъщение. Допълнително, в сцената
на завръщането на героя при семейството му, откриваме крайно
интересна връзка между думите на Иисус Христос в Евангелието на
Матей 26:52: „върни ножа на мястото му; защото всички, които се
залавят за нож от нож ще загинат;”[49] и обектите на отмъщението
на главния герой. Ако той не бе изпълнил съвета на стареца, ако не
бе проявил кротост, то той би убил не просто своето семейство, а би
убил и себе си, защото от отношение на съпругата, в Битие 2:23 е
казано: „ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се
нарича жена, защото е взета от мъжа (си).”[50], а по отношение на
сина му същото твърдение отново е валидно.
6. Заключение
В заключение смятам, че няма да е пресилено да заявя, че с
оглед на разгледаните приказки, Адлерианският подход доказва
себе си, като един завършен инструмент за анализ на фолклорни
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приказки, както от българското, така и от фолклорното изкуство на
другите народи и несъмнено допринася за обогатяването на
научното познание.
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АДЛЕРИАНСКИ ПОДХОД КЪМ МОТИВА ЗА ГОРДОСТТА –
ЕДИН ОТ СЕДЕМТЕ СМЪРТНИ ГРЯХА,
ВЪВ ФОЛКЛОРНИТЕ ПРИКАЗКИ
Николай Калчев
ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, България,
nikolaj_kal4ev@abv.bg
Резюме: Настоящият доклад показва практическата употреба на
Aдлерианския подход за извършването на подробен анализ на мотива за
гордостта, в качеството ѝ на един от седемте смъртни гряха, във фолклорните приказки. Разгледани са пет произведения, с цел разкриване на
тяхната вторична поука, която се фокусира предимно върху проблема за
гордостта и последствията за индивида, ако той ѝ се отдаде напълно.
Ключови думи: Адлериански подход, вторична поука, седем смъртни
гряха, гордост, фолклорни приказки
Abstract: This current report presents the practical use of the Adlerian
approach for executing a thorough analysis of the motif of pride, as one of the
seven deadly sins, in folk tales. Five stories are being reviewed, for the purpose
of revealing their secondary moral, which focuses mainly on the problem of
pride and the consequences for the individual, if he surrenders himself
completely to this particular sin.
Key words: Adlerian approach, secondary moral, seven deadly sins, pride,
folk tales

1. Въведение
Настоящият доклад се фокусира върху мотива за гордостта, в
качеството ѝ на един от седемте смъртни гряха, във фолклорните
приказки. Посредством употребата на Адлерианския подход и
разкриването на вторичната поука на различните разгледани произведения нагледно се показва, както силната връзка между религиозните учения на християнството и фолклора, така и неоспоримата
полза от четенето на приказки, както от децата, така и от възрастните.
2. Гордостта през призмата на религията и индивидуалната
психология. Общо и частно
Гордостта се разглежда от християнската доктрина като „изпитване на прекалена любов към съвършенството на собствената
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личност”[1], до степен в която човек се смята за равен на Бога, а
когато някой се смята за равен другиму подчинението изглежда
неприемливо и нелогично, или казано с думите на св. Тома от
Аквино: „...коренът на гордостта е в това, дето човек в някакъв
смисъл не се повинува на Бога и на неговото мерило. Очевидно е
обаче, че неподчинеността на Бога има смисъла на смъртен грях:
понеже тъкмо това означава да се отвърнеш от Бога”[2]. Същият
автор определя гордостта за „кралица на греховете”[3], съгласявайки се по този начин с твърдението на папа Григорий I, като в
същото време в съответствие с твърдението на Иисус Сирахов
допълва това определение като я нарича и „начало на всеки
грях”[4], в смисъла на цел за превъзходство над останалите хора,
или както казва самият св. Тома от Аквино: „От тази именно гледна
точка гордостта, която е влечение към превъзходство, се полага
като начало на всеки грях”[5].
Тази гледна точка се споделя и от индивидуалната психология,
където стремежът за превъзходство заема основно място, но тук е
добре да се спомене, че въпросният стремеж се превръща в проблем, само когато не е балансиран с чувството за обшност. Когато
даден човек се стреми да бъде едновременно максимално успешен и
максимално полезен на другите, когато силите и възможностите му
се използват в полза на обществото, то логично е да се твърди, че в
постигането на подобен личен идеал за превъзходство, няма нищо
лошо за неговото психично здраве, а дори и за здравето на неговото
обкръжение.
Гордостта става нещо вредно или казано от религиозна гледна
точка – греховно, тогава когато тя или надвиши границите на
фактите, въз основа на който човек се чувства горд, или когато
става за сметка на другите хора от обществото. Подобно теза е
описана по прекрасен начин от св. Тома от Аквино, когато разисква
въпроса за суетата, която според теологията е породена от гордостта[6] и е много близка до нея, а в индивидуалната психология
двете понятия често пъти биват използвани като синоними едно на
друго. Самото описание се фокусира именно върху положителните
и отрицателните аспекти на суетата, разбирана като желание за
слава и признание. По отношение на положителните аспекти, св.
Тома от Аквино твърди, че „човек може да се стреми към прослава
за полза на другите и това да е похвално”[7], като това твърдение
напълно описва и вече споменатия въпрос за чувството за общност
в теорията на индивидуалната психология, като въпросното чувство
аз наричам положителен стремеж за превъзходство.
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Спрямо отрицателните аспекти на суетата, той допълва списъка на папа Григорий I, който нарежда като прегрешения случаи, в
които „човек се смята себе си за източник на определени качества,
който той открива в себе си, или въпречки че признава, че те са му
дадени от Бога, смята, че това е било в отговор на негови собствени
заслуги, или защото си приписва качества, които не притежава, или
накрая, дори ако тези качества са реално съществуващи, човек
необосновано иска да го поставят пред другите”[8], като на свой ред
изброява следния списък от случаи, в които човек се е насочил към
негативната страна на търсенето на слава: „А славата може да бъде
наречена суетна, от една страна, с оглед на онова, заради което
човек желае да бъде възславен: например когато той иска да бъде
възславен за нещо, което не е, или за нещо, което не заслужава да
бъде прославяно, защото е уязвимо и тленно. От друга страна, с
оглед на оногова, от когото човек иска да бъде възславян: например
от някого, чиято преценка не е точна. От трета страна, с оглед на
оногова, който се стреми към слава и който не насочва влечението
си към слава към дължимата цел, именно към богопочитанието и
към спасението на ближния”[9].
При все правотата на тази постановка и по-точно частта с
отрицателните аспекти на суетата, няма как да се пропусне факта,
че тя далеч не е достатъчна за индивидуалната психология, тъй като
думите на св. Тома от Аквино засягат предимно личните последствия за горделивеца, в частност обречеността на неговия вечен
живот, или както е казано в Матей 5:3: „Блажени бедните духом,
защото тяхно е царството небесно”[10]. В този смисъл за мен е
невъзможно да не цитирам великия философ Фридрих Ницше,
който разисквайки темата за произхода на греха заявява, че за
християнството „грехът е провинение към него (Господ), не към
човечеството!”[11]. Гордостта през призмата на индивидуалната
психология има много сериозни последствия, не просто върху
самия човек, а върху неговото обкръжение, дори ако то е благосклонно към него, защото един такъв индивид винаги е неблагодарен към близките си – „горделивецът недоволства дори от тези,
които го придвижват напред. Сърдито поглежда конете на своята
колесница.”[12]. Позволявам си за трети път да почерпя от мъдростта на Ницше и думите му: „Един-единствен безрадостен човек
стига, за да помрачи небето и да огорчи трайно живота на едно цяло
семейство.”[13], а какъв ако не безрадостен е горделивия човек?
Нима за него има някаква граница на признанието, на уважението,
на страхопочитанието? Няма как и да е иначе, тъй като идеалът на
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абсолютния, божествен перфекционизъм никога няма как да бъде
постигнат в очите на горделивия.
3. „Котаракът в чизми” по Шарл Перо[14]
Тази приказка е първата, която реших да разгледам, тъй като
въпросната история не просто съдържа проявленията на няколко от
вече разгледаните смъртни гряха, но и поради факта, че в нея се
откриват изключително разнообразни и същевременно с това важни
елементи, засягащи индивидуалната психология и оттам пряко
свързани, с проблема за полезната и безполезната страна на живота.
На пръв поглед приказката изглежда да се отнася за силата на
човешкия ум, който е представен чрез образа на котарака-трикстер.
При обсъждането на този крайно интересен персонаж няма как да
не прибягна до един цитат на Карл Густав Юнг, който описва по
прекрасен начин, представения в произведението архетип, с думите:
„Той е едновременно подчовек и свръхчовек, животинско и божествено същество, чиято главна и най-тревожна характеристика е
несъзнаваност”[15]. Този цитат напълно изяснява образа на котарака, който се явява носител на несъзнаваните способности, в
частност тези на ума, които биват подценявани от неговия собственик, което директно учи и читателите да не ги подценяват от своя
страна. Но тази поука е едва първият слой, като дори в една от
писмените версии тя бива изведена на видно място в края на текста.
При по внимателен анализ и навлизане в същината на приказката се
разкриват истинските морални поучения, вложени в нея.
Вторичната поука на текста е насочена преди всичко към
гордостта и винаги съпътстващите я алчност, суета, жестокост, дори
свирепост. Всички персонажи в приказката са носители на смъртни
грехове, единствено с изключение на обикновените селяни, работещи около пътя. Ще започна анализа на символите и техните значения по реда, по които се появяват в приказката.
На първо място се появява разделянето на наследството след
смъртта на бащата, която се прави нечестно, защото основните
имущества се дават на първите по реда на раждане. Този ред е в
основата на вярванията, че рождението е някакъв фактор, които
определя какво ще получиш в живота. И така на малкия брат се
пада котката, която както вече отбелязах символизира скритите,
неосъзнати и същевременно неограничени възможности на ума. В
желанието на котарака да му бъдат предоставени ботуши се открива
елемента на възприемането на човешкия образ, на съединението на
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съзнаваното и несъзнаваното. Този елемент от приказката е много
близък до представата за превръщането на човека в свръх-човек и
веднага в ума изникват следните думи на великия философ
Фридрих Ницше, които гласят: „Тоя призрак, що се мярка пред
тебе, брате мой, е по-хубав от тебе; защо не му дадеш своята плът и
своите кости?”[16] и в нашия случай мелничарският син прави
точно това и впоследствие получава всички позитивни и негативни
последствия от своето действие. Веднага след тази случка следва
момента на лова на „млад и неопитен заек”[17], които се явява
символа на невинния човек. Чрез това жертвопринушение, котаракът не просто е допуснат в двореца, но успява да си спечели благоразположението на царя. Тази сцена също носи посланието, че
животът е опасен и човек трябва да е предпазлив, особено спрямо
хитрите хора.
Следващият момент, който си струва да се разгледа е мнимото
давене на мелничарският син в реката. Цялата сцена показва радушното отношение на царя, който смята маркиза за равен, съдейки
по донесените му жертвопринушения. Тук си личи суетата на
царската особа и факта, че тя облича голия младеж в собствените си
„най-добри дрехи” напълно съответства на написаното от Фридрих
Ницше, когато разглежда проблема за егоизма и за отношенията
между една благородна душа, представена в лицето на монарха и
нейните сродни такива, което гласи, че тя „почита себе си в
тях”[18]. Сцената показва слабостта на горделивия човек към
ласкателства и последвалото приемане за равен на един измамник, с
когото дори е готов да се сроди.
Следващия интересен момент е срещата на котарака със селяните работещи около пътя. Тук героят вече е признат от царя за
равен и логично отношението му към селяните е като към подчинени, а именно той им заповядва да изпълнят заръките му или в
противен случай, ще ги „разкъса на парчета”. Сцената показва
гордостта на котарака, изразена чрез пренебрежителното отношение
към „по-низшите”, даването на заповеди и дори проявата на жестокост в елемента на заплахата.
В кратката сцена на срещата на селяните и царя си личи за
втори път уязвимостта на горделивия човек и склонността му към
алчност и респективно към придаване на прекалено голямо значение на парите и имуществото, изразена във възхитата му от огромните притежания на маркиза.
В следващата сцена, котаракът-маркиз е приет радушно в замъка на човекоядеца, под предлога, че искал да „поднесе почитанията
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си”[19]. Тук отново се вижда познатият елемент на суетата и
нейната, в случая, фатална слабост към ласкателства. Допълването
на образа на великана с прибавянето на качеството людоед завършва народната представа за благородниците – за да постигнат
целите си и да живеят охолно те буквално се хранят с хора. При
последвалият разговор и двете съпътстващи предизвикателства
отново си личи суетата, която в стремежа си да докаже достоверността на своята репутация, става жертва на самата себе си. Интересен е и моментът на реакции на котката. При срещата с лъва, тя се
изплашва, а при превръщането на великана в мишка, тя инстинктивно се хвърля върху нея и я изяжда. Този момент има за цел да
покаже, че това са правилата на природният закон – големия изяжда
малкия, великанът изяжда човека, котката изяжда мишката. С този
кратък пример изваден сякаш от учебник по социален дарвинизъм
се подчертава значението на способностите за оцеляване и развитие
на индивида, които в случая включват и неподатливостта му на
гордост и суета. Точно в тази сцена е истинската вторична поука,
защото ако човек се замисли едва ли ще открие съществени разлики
в образа на котарака и човекоядеца, а съдбата на последния е добре
известна и оттук логично следва въпроса: „С какво е защитен
мелничарският син от споделянето на съдбата на великана” и
отговора е само един – като не се поддава на гордостта. В този
смисъл в приказката е налично едно рядко срещано явление, а
именно употребата на отрицателен герой за предаване на положителна поука.
Във финалната сцена се състои пир, които първоначално е
приготвен за други човекоядци, които обаче не се появили от страх
към царя. Тук отново се показват отношенията котка-мишка, тъй
като царя е равен на маркиза, който същевременно е и котарака изял
людоеда. В този смисъл другите човекоядци не идват на пира от
страх да не бъдат изядени, понеже в замъка вече има „по-людоеди”
от тях. Интересен е и символа на самия пир, тъй като храната за
него първоначално е приготвена за хора, ядящи хора, а впоследствие остава същата и когато на него сядат мелничарския син и
царя. Подобно на предната сцена и тук не се открива разлика между
човекоядците и маркиза. Приказката завършва с предложение за
брак, което освен всичко останало е направено и след няколко чаши
алкохол, като в тази сцена се открива дори смъртния грях лакомия,
като по този начин се добавя допълнителен нюанс към образа на
греховното.
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В заключение трябва да се отбележи, че приказката показва с
изключителна точност, както някои от седемте смъртни гряха, така
и последиците от тръгването по пътя на личното издигане. Особено
внимание се обръща и на цената, която човек трябва да плати по
пътя нагоре по социалната стълбица, а именно да престане да бъде
човек.
4. „Пепеляшка” по Братя Грим[20]
Първичната поука на призката е фокусирана върху победата на
доброто и показва как вътрешната чистота и скромността, в крайна
сметка успява да победи, като в допълнение се забелязва и очевиден
акцент върху силата на връзката между майка и дъщеря. За това
свидетелстват началото и краят на приказката, като сцените,
изобразени в тях са достатъчно красноречиви. Още от първите
редове на текста се поставя акцент върху взаимозависимостта
между майката и главната героиня, или казано по-конктрено –
смъртта на единия води до тежки последствия за другия. С
пристигането на мащехата, която няма как да замести животът на
Пепеляшка се обръща, семейният баланс е нарушен непоправимо.
Дори може да се каже, че героинята е сираче, тъй като баща ѝ не я
защитава по никакъв начин, нито в началото на приказката, нито в
самия ѝ край при срещата с принца. Любовта и тъгата към майката е
изразена допълнително в сцената с посаждането на лешниковата
клонка. Въпреки че е минало много време, празнината оставена от
смъртта на майка ѝ е толкова голяма, че тя изплаква толкова сълзи,
че благодарение на тях успява да израстне цяло дърво. Тук е удобен
момент да спомена, че има една изключително интересна връзка
между образа на Пепеляшка и митичната птица феникс. Както вече
споменах майката и момичето са свързани и със смъртта на едната
настъпват лоши дни за другата, или иначе казано една символична
смърт. След идването на мащехата, героинята е изпратена да спи в
пепелта и именно оттам тръгва нейното прераждане. Тя е била
принцеса, но е изпратена в пепелищата, само за да се въздигне
отново. Сълзите ѝ, подобно на тези на феникса, също са носители на
живот, те подхранват отчупената, вероятно дори изсъхнала, лешникова клонка да израсте и да се превърне в голямо дърво. В този
смисъл целият образ на Пепеляшка символизира един своеобразен
триумф на живота над смъртта. Разбира се в тук се откриват и
елементи от образа на Иисус Христос, не само с елемента на възкресението, което откриваме в Римляни 6:9: „...знаейки, че Христос,
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веднъж възкръстнал от мървите, вече не умира: смъртта няма вече
власт над него”[21], но и с близостта на момичето с белите гълъби,
особено с момента на тяхното кацане на рамото на героинята в края
на приказката. Присъствието на белите птици и помощта, която
оказват в осуетяването на опитите на двете сестри да заемат мястото, което по право се полага на главната героиня и в последвалото
потвърждаване, че именно тя е истинската принцеса, показват още
веднъж чистотата и кротостта на Пепеляшка. Самите птици са
добре познат символ на мира и освен това присъстват на няколко
ключови места в Библията. На първо място в Битие 8:11 четем:
„Гълъбът се върна привечер, и ето, той имаше в човката си пресен
лист от маслина; и Ной позна, че водата е спаднала от земята”[22],
като този цитат дори показва въпросната птица като показваща пътя
към спасение на добрите и праведните хора. На друго място в
същия източник откриваме още един ярък признак за сходството
между Пепеляшка и Иисус Христос, както и за изключителната
важност на присъствието на гълба, или по-точно в Евангелието на
Лука 3:22, където е написано: „и Дух Светий слезе върху Него в
телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: Ти
си Моят Син възлюбен; в Тебе е Моето благоволение!”[23]. На
последно място идва и символът на вълшебната пантофка. Тя има за
цел да покаже, че мястото на носителя на доброта не може да бъде
заменено от никой друг, а ако това се случи чрез някаква измама, то
истината винаги ще излезе наяве.
Но причината да включа тази приказка в настоящата публикация се корени дълбоко във вторичната поука, в която присъстват
послания, касаещи пет от седемте смъртни гряха – гордост, алчност,
леност, завист и гняв, като един от тях изпъква пред останалите и
това е високомерието на мащехата и двете ѝ дъщери, което е в
основата на повествованието и неговото присъствие е налично в
почти всички ключови моменти. Например в процеса на принизяване на Пепеляшка, от равноправна дъщеря до слугиня, която спи в
пепелта, си личи именно надменност и презрение, породено предимно от факта, че тя не споделя една кръв с новата жена на баща
си и респективно не е равноправна на доведените си сестри. Чрез
това си действие мащехата осигурява за дъщерите си всички блага,
които преди са били предназначени за главната героиня, като тук
също личат елементи на завист и алчност. Добре е да се спомене, че
сребролюбието е засегнато повторно и в сцената с изреждането на
желанията на трите момичета към баща им, който тръгва за града,
като акцента е поставен върху материалните желания на двете
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сестри на главната героиня, искащи хубави рокли и скъпи накити,
които контрастират на скромната молба за клонката.
Друг ключов момент, показващ гордостта на мащехата е
сцената, в която Пепеляшка се моли да отиде с двете ѝ дъщери на
бала в царския двор. В акта на възлагането на непосилните задачи
си личат, както презрението към „по-низшия”, изразени чрез поставянето на неизпълними условия, за да бъдеш приет за „равен”, така
и прикрита форма на отмъщение, породено от възприетото за
оскърбление желание да ги придружи, само за да ги излага. В този
пример се открива проекцията, която е един характерен за гордостта защитен механизъм, тъй като мащехата смята не себе си, а
Пепеляшка за горделива, тя си мисли: „Слугинята се смята за равна
на мен”, а когато момичето изпълнява поставените задачи, тя
отново не я допуска, с оправданието, че предпазва дъщерите си от
неприятната ѝ компания, като дори изразява мнение, че проявява
милост, защото ако заварената ѝ дъщеря се появяла на бала всички
щели да ѝ се смеят. По този начин мащехата продължава да изглежда, поне в своите очи, като добър човек – нещо което е много важно
за горделивия характер.
Сцената, която разкрива пълното проявление на гордостта е
след пристигането на принца и последвалите два неуспешни опита
на сестрите на Пепеляшка да обуят златната пантофка. На първо
място трябва да се отбележи тяхното мнение, че са достойни за
царици, което се споделя и от майка им. Но истинското лице на
гордостта и на безполезните ѝ цели за превъзходство се проявява в
извършването на самоосакатяване от двете дъщери. Те посягат на
себе си, защото виждат в това единственият възможен начин да
станат царици и в допълнение цялата сцена протича под съпровода
от успокоителни думи на майката, че когато станат господарки,
няма да им трябват крака, а ще имат слуги, които да ги носят.
Самонараняването в тази сцена показва как хората от безполезната
страна на живота, които вредят на другите, преди всичко нараняват
себе си. Осакатяването на краката носи и друго символно значение,
което показва неспособността на горделивия човек да напредне в
живота. Чрез този символ допълнително се затвърждава тезата, че
житейска стратегия, която е водена изцяло от безполезни цели за
превъзходство винаги завършва с пълен провал.
Накрая трябва да обърна внимание на едва доловимото присъствие на смъртния грях на леността, която се проявява на свой
ред, чрез образа на бащата. Цялостното поведение на единствения
жив родител на Пепеляшка показва моралната деградация на един
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слаб характер, който вместо да защитава детето си, предпочита да
не прави нищо за да спре психическия тормоз над дъщеря си,
вероятно поради желанието да избегне конфликт с новата си съпруга, респективно за да не си създаде проблеми. Неговото падение
стига толкова ниско, че когато принцът иска да види Пепеляшка,
той се смущава от молбата, срамува се от външния ѝ вид, тъй като
не е способен да вникне под повърхността и дори заявява, че едва
ли тя е мистериозната принцеса. Въпреки че последствията за
бащата не са споменати директно, за двореца тръгват единствено
принцът, дъщеря му и двата гълъба, от което става ясно, че той
остава в къщата заедно с двете осакатени дъщери и злата мащеха.
Символът на „оставането” е много силен и допълва посланието, че
човек винаги трябва да бъде активен в чувството си за общност, в
любовта към ближния, към семейството си, а ако се превърне в
безстрастен страничен наблюдател, то тогава той гледа живота от
безполезната му страна.
5. „Жива вода” по братя Грим[24]
Приказката е уникална по рода си, тъй като в нея пряко са
проявени повече от половината от смъртните грехове, като образа
на някои от тях е допълнен и с наличието на техните противостоящи добродетели.
Първичната поука на приказката се фокусира върху проявлението на смъртните грехове и неизбежно следващото ги падение. На
първо място се проявява гордостта, изразена първоначално чрез
желанието на първия, а после и на втория брат, да търси живата
вода, не за да помогне на баща си, а за да стане любимото му дете,
което репективно означава да изпревари другите двама и да стане
наследник на короната, което пък от своя страна означава желание
да бъде цар и да властва. Интересен е и моментът в началото на
приказката, който показва как тримата братя плачат за баща си, но
малко по-късно никои от двамата по-големи не мисли за него,
когато тръгва да търси живата вода, което респективно повдига
въпроса за кого всъщност са били сълзите. Впоследствие гордостта
се проявява за втори път чрез пренебрежителното отношение на
двамата по-големи братя към джуджето, което буквално е носителя
на образа на „малкия човек”, на хората, които горделивците смятат
за по-низши и незначителни. Именно поради тази причина разглеждам настоящата приказка в този параграф, тъй като от този смъртен
грях започва падението на братята в приказката, а вероятно тяхното
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пропадане е започнало и много по-рано в морален план. Чрез
символа на проклятието на джуджето се поставя акцент върху
последиците от надменното отношение, което разрушава кооперацията между хората и води до спиране на прогреса, което е представено чрез засядането в планинската клисура, или казано с други
думи, чрез попадането в ситуация „ни напред, ни назад”. За разлика
от своите родственици, най-малкият брат тръгва на своето търсене
без користни цели и с истинско желание да помогне на баща си,
държи се любезно с джуджето и заслужено получава помощ. Тази
безкористност на момъка най-явно си личи в момента на напускането на замъка и откъсването на част от петата му, поради факта, че
„въпреки болката принцът бил щастлив, че е успял да се сдобие с
животворната вода, и побързал да тръгне обратно”[25].
На следващо място се проявява завистта на двама братя към
принца за това, че е намерил живата вода и ще получи царството на
баща им при завръщането си, като в допълнение си е намерил
богата и красива жена. Затова те се разгневяват и решават да му
отмъстят, чрез смяната на водата, като в това им действие се
различава и скритата ръка на гордостта, защото те не биха понесли
да му се подчиняват знаейки, че при завръщането си най-малкият
син ще бъде цар и по право ще властва над тях. Тук също се открива
и елемент на алчност, тъй като те искат не само да заграбят
царството от брат си, но и да се оженят за принцесата, като дори са
готови на братоубийство, ако той се опита да осуети плановете им.
На трето място се проявява алчността на братята в сцената със
златния път. Атмосферата на цялата случка изобилства от символи
и показва по прекрасен начин тяхната недостойност да се оженят за
принцесата. С отказа си да преминат по златния път, за да не го
нацапат, те показват за пореден път своите ценности, а именно
любовта към материалните земни блага, които се явяват по-ценни,
отколкото ръката на принцесата. Двамата братя дори заявяват
„Грехота е да тъпча тези богатства”[26], като това допълнително
показва, че за тях алчността, а не безкористността е истинският
добродетел. Ако се върнем няколко реда по-нагоре и направим
повторно разглеждане на символа на недопускането на големите
синове да влязат в замъка на принцесата и опита да спрат техния
малък брат да влезе на свои ред, като го заплашват с убийство,
откриваме и паралел с един библейски цитат от Евангелието на
Матей 23:13, който гласи: „Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото
нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат”[27].
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В приказката има още два интересни момента, които заслужават внимание е и те са срещата с тримата крале и разговора между
ловеца и принца в гората. В първия случай слушателите получават
поредното доказателство за благородството на младежа, който
доброволно се отказва от меча, който може да победи цели армии и
от хляба, който може да изхранва цели народи, без да знае дали те
ще му бъдат върнати и дали ще получи признание за това си
действие. Този акт на безкористност в името на добруването на
хората, живеещи в трите царства показва добротата на главния
герой и на свой ред символизира пълната еманация на чувството за
общност – отказване от неограничена власт в името на обществото.
Във втория случай основния акцент пада върху неспособността на
ловеца да убие младежа, която е показателна за неговата невинност
и духовна чистота, а последвалата размяна на царските дрехи с
обикновени, показва неговата скромност и допълнително засилва
този момент. Тази смяна представлява и символното отричане от
властта и богатствата, в името на една най-висша ценност – живота.
Вторичната поука е направена, чрез контраста между главния
герой – най-малкия син и неговите братя. Докато те са носители на
смъртни грехове, той е носител единствено на добродетели. Посредством това противопоставяне лесно се различава не само разликата
в образите на самите персонажи, но и в техните съдби. По този
начин се предава ясно послание – носителят на тези добродетели,
което индиректно включва и липсата на каквито и да било смъртни
грехове, успява във всичко – да спечели принцесата, да си заслужи
приятелството на владетелите на съседните царства, да бъде
пощаден от ловеца, да се откаже от короната и богатствата си в
името на живота и не на последно място самият той да стане цар,
докато неговите братя се провалят в тези си начинания. Погледната
през призмата на индивидуалната психология, тази вторична поука
показва явния контраст между полезната и безполезната страна на
живота, между чувството за общност и стремежа за превъзходство и
подготвя индивида за успешен и здравословен живот заедно с
другите.
6. „Лъвът и мушицата” по братя Грим[28]
Приказката засяга почти изцяло проблема за гордостта, като
дори финалното изречение „Така завършила дните си победителката на лъва”[29], което се явява един вид поуката на произведението, или първият очевиден слой на въздействие. Посланието на
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пръв поглед е ясно: „Не се надценявай”, но поне първоначално
остава впечатлението, че се отнася единствено за мушицата, която е
символ на малкия, обикновен човек, на слабия и незначителния,
който може да постига само временни победи.
Всъщност във въпросната приказка на първо място става
въпрос за гордостта на две животни, едното малко, другото голямо,
които представляват два образа, а именно – силният и слабият
човек, в моментите на неговата гордост. Лъвът, като цар на животните е символ на физическата сила, на властта, на достолепието, но
поради гордостта си, че иска да заповядва на всички, дори на тези,
върху които няма директна власт, той бива наказан, като наказанието се нанася не от друг, а от самия него. Обзет от друг смъртен
грях – гняв, изразен в желание за отмъщение, лъвът нанася яростни
удари, но уцелва само себе си, което е метафорично предаване на
една поука от Библията и по-точно от Откровение 13:10: ”Който
откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с меч убие, той трябва с
меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите”[30].
Мушицата постъпва по сходен начин, тя е разгневена, че ѝ заповядват къде да лети и си отмъщава, като използва малкия си размер,
която я прави почти невидима за лъва, в комбинация с ловкост и
хитрост и впоследствие сама става жертва именно на хитростта на
паяка и неговата невидима мрежа. Казано с други думи и двете
животни са опиянени от привидното си надмощие и именно това
опиянение е в основата на тяхното падение. Не случайно в
1Петрово 5:8 откриваме поуката: „Бъдете трезвени, бъдете бодри,
защото вашият противник, дяволът, като рикащ лъв обикаля и търси
кого да глътне.”[31]
Вторичната поука проличава чрез образа на самия паяк, който
се явява не само печеливш от сблъсъка на двете животни, но е
събирателен образ на положителните аспекти на човешкия
характер, които реално се предават на слушателите. Той е по-голям
от мушицата и първоначално изглежда да се държи горделиво и
пренебрежително към плячката си, но веднага в следващата си
реплика казва смирено и мъдро: „Е, не е кой знае какво, но е подобре отколкото нищо!”[32]. Паякът също е носител на спокойствието и търпението, докато другите две животни са носители на
вече споменатият друг смъртен грях – гнева.
В този смисъл реалния образ, който е носител на моралното
поучение са не главните герои, а страничният, не очевидното, а
скритото, не първото впечатление, а вторичната поука.
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7. „Вълкът и лисицата” по братя Грим[33]
Първоначалната поука на приказката се отнася до последствията от отдаването на лакомията. Виждаме как вълкът повтаря
няколко пъти една и съща грешка, на пръв поглед воден единствено
от страстта си към вкусната храна, която в края на историята се
оказва и причина за неговото окончателно падение. Разбира се по
внимателен анализ разкрива сложността на приказката, дължаща се
на преплитането на много елементи, които са и основната причина
да я включа в настоящата публикация.
Вторичната поука на текста включва падението на героя,
вследствие на няколко смъртни гряха, различни от лакомията.
Алчността на вълка си личи в нюансите на неговата лакомия и поточно в нежеланието да сподели храна с някой друг, а когато все
пак го прави, то отново е с користна цел – той се надява на помощта
на лисицата, ако фермерът ги разкрие. Героят също се стреми да
изяде повече, отколкото му се полага и отколкото може да погълне
преди да го разкрият и освен това не е способен да си вземе поука
от факта, че два пъти е залавян и бит. Но един друг смъртен грях,
който остава дълбоко скрит под повърхността, привлича вниманието ми и това е именно гордостта. Началото на приказката показва
липсата на равнопоставеност в отношенията между двата персонажа. Вълкът е по-голям от лисицата и виждайки своето превъзходство той се възгордява, смята, че тя трябва да изпълнява всяко
негово желание, като в противен случай заплашва да я изяде. При
двете си поредни залавяния героят обвинява своя спътник, че го е
подвел и че носи вина за нанесения му побой, който реално е
вследствие на алчност и лакомия, както вече стана въпрос в горните
редове. Великият философ Фридрих Ницше е казал следните думи,
които прекрасно пасват на нашия пример: „Аз направих това”, казва
моята памет. Не е възможно да съм го направил – казва моята гордост и остава непреклонна. Накрая – паметта отстъпва”[34]. Очевидно е пълното сходство между цитата и действията на героя,
който въпреки че дълбоко в себе си вероятно е наясно с вината си, я
прехвърля върху лисицата, тъй като гордостта пречи на поемането
на отговорност за действия, довели до нежелани последствия.
В заключение бих искал да обърна специално внимание на
заплахата на вълка да изяде лисицата, ако не изпълни заповедите
му, тъй като това действие разкрива интересния елемент на човекоядството. Използвам тази дума, тъй като в образите на героите е
налично олицетворение, което на свой ред означава, че макар да са
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животни, те символизират именно хора. Мотивът за човедоядството
във вълшебните приказки е близък до гордостта, погледната през
призмата на индивидуалната психология, тъй като се наблюдава
силното присъствие на елемента на незачитане на свободата и
живота на другите. Горделивият човек наистина е способен да
унищожи ближния си, както физически, така и психически, като той
би оправдал пред себе си своите действия с раздаване на справедливо наказание, понеже жертвата му е направила нещо. Ще си
позволя отново да цитирам великият философ Фридрих Ницше,
който казва: „Но тъй ви съветвам аз, приятели мой: не доверявайте
се на всички ония, в който инстинктът за наказване е силен. Това е
народ – лоша пасмина и с лошо потекло; от лицата им изнича
палачът и ловджийското псе”[35]. Такива хора винаги имат по
някоя лоша дума за всекиго и не се нуждаят от втора покана, за да я
споделят на всеослущание. И именно затова им поведение обществото ги изтласква в периферията на своите граници, до ръба на
цивилизацията, изпраща ги да живеят в гората и оттам през
стъблата на дърветата, като през решетки да гледат живота. А ако
това не се случва, ако такива хора са поставяни в центъра на житейските събития, то социума, в който те се намират е единствено
общество на човекоядци.
6. Заключение
В заключение смятам, че няма да е пресилено да заявя, че с
оглед на разгледаните приказки, Адлерианският подход доказва
себе си, като един завършен инструмент за анализиране на мотива
за гордостта, в качеството ѝ на един от седемте смъртни гряха,
както в българските, така и в фолклорните приказки на другите
народи и несъмнено допринася за обогатяването на научното
познание.
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ЧУВСТВО ЗА ОБЩНОСТ – БАЗИСЕН КОНСТРУКТ НА
ПСИХОЛОГИЯТА НА (ЛОКАЛНИТЕ) ОБЩНОСТИ.
АПРОБАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ НА BSCI&BSCS,
ИЗМЕРВАЩИ ТОЗИ КОНСТРУКТ
Борис Минчев¹, Валери Тодоров²
¹ СУ „Св. Кл. Охридски“ и ВСУ „Ч. Храбър“,
bminchev51@gmail.com
² Институт по психология на МВР, София,
valery.todorov@gmail.com
Резюме: In this paper ‘sense of community’, a central construct of
community psychology, is explored both theoretically and empirically as the
construct functions in the Bulgarian culture. Bulgarian versions of the BSCI and
BSCS – popular North-American measures of the construct - were prepared and
the 2 tests were given to 180 subjects to fill the test blanks. The psychometric
indicators of the Bulgarian versions were very good. The 4 dimensions of the
BSCS were preserved in the Bulgarian version of BSCS, but not in BSCI. A
series of one way ANOVAs were performed. The factors of gender and
education were non-significant for both tests. The factors of type of place of
inhabitance and number of years spent in the community were found to be
highly significant. The Bulgarian BSCS and BSCI are appropriate measures of
the sense of community for the Bulgarians.
Ключови думи: психология на локалните общности, чувство за
общност, психометрични тестове

Известно е, че научният прогрес на границата на две науки или
академични области е особено бърз – там се откриват нови феномени и факти, предлагат се хибридни категории и понятия. Такава
погранична зона с концептуални иновации е т. нар. „психология на
общностите“ (communitypsychology), намираща се между социалната психология и психологията на околната среда (environmentalpsychology). В споменатия нов клон на изследване се сблъскват и се
повлияват взаимно разнообразни социални и физико-географски
променливи, произвеждайки хибридни ефекти от приложно естество. Оттук се пораждат редица специфични конструкти, напр.
„взаимно доверие“, „съседска общност“ (neighborhood), „съседски
социален капитал“, „социална подкрепа“, „привързаност към мястото“, „удовлетвореност от общността“ и пр. Един интегрален конструкт, който влиза в много обяснителни схеми на психологията на
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локалните общности, е „чувството за общност“ (senseofcommunity)1.
По-долу привеждаме две определения на това понятие в
психологията на общностите.
Определения на чувството за общност (ЧО)
С. Б. Сарасън първи въвел този конструкт в употреба през
1974. Той описва ЧО като «чувството, че човек е част от широко
достъпна взаимно подкрепяща мрежа от отношения, от които той
може да зависи и като резултат от което човекът не изпитва
застойни преживявания на самота» [цит. по 3, 830]. Цитираният
изследовател настоявал, че предложеният от него конструкт е
дефинитивен принцип на изследването на общностите и на
общностното действие. ЧО става емпирично изследван конструкт в
теоретичния модел на Д. Макмилън и Д. Чавис от 1986 г. Те дават
следното определение на ЧО: «Чувството, което членовете имат, за
принадлежност (feelingofbelonging), за това, че членовете значат
нещо един за друг и за групата, и споделена вяра, че потребностите
на членовете могат да бъдат посрещнати от тяхната ангажираност
да бъдат заедно“ [цит. по 3, 830). В модела, предложен от
Макмилън и Чавис, се постулират 4-фактора на ЧО. Тези фактори
са (а) членство (membership) – чувство за принадлежност и за
споделени отношения с другите в дадена общност; (б) влияние –
чувство, че си от значение за дадена група и че групата е важна за
своите членове; (в) изпълнение на потребностите на членовете –
че потребностите на участниците в групата се посрещат от
ресурсите, които получават от членството им в нея; (г) споделена
емоционална връзка – посветеност и емоционална обвързаност,
възникващи от участие в групата. Тази факторна структура, изведена теоретично, е базирала изследването на обсъждания конструкт
вече 25 години и е насочвала избора на айтеми при конструирането
на психометрични инструменти (повече от 10 такива, разгледани от
Ноуъл и Бойд, [3]), проверяващи валидността на конструкта и
релациите, в които той участва. Двамата автори констатират, че
системообразуващият фактор на обсъждания модел е „очакването за
лично облагодетелстване“ (expectationforpersonalbenefit) и общността се третира като ресурс. Те издигат алтернативна концепция за ЧО
1

По-нататък ще се използва абривиатурата ЧО за „чувството за общност“. В
специализираната литература се използват и по-подробни термини – „психо-логическо“ или
„субективно“ ЧО, но тук ще се позоваваме на ЧО.
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– че то се опира върху чувството за отговорност. Но тази концепция
не е проверявана емпирично и затова няма да я обсъждаме повече,
но следва да се има предвид.
И двата теста, избрани за апробиране, са създадени през
първото десетилетие на настоящия век и отразяват стремежа
конструктите на общностната психология да се операционализират
в кратки и лесни за използване психометрични въпросници и скали.
От друга страна BCSIиBSCS се опират на един и същи теоретичен
модел - този на Макмилън и Чавис за 4-те фактори (измерения) на
конструкта ЧО. Има и различия – Лонг и Пъркинс откриват, че
измеренията на техния тест – BSCI – се редуцират до 3 – социални
връзки, взаимна ангажираност (грижа) (mutualconcern) и ценности
на общността (communityvalues). По съдържание измеренията
опровергават споменатия модел и предполагат различна концепция,
която авторите не представят в статията си, защото решават една
методична задача.
На свой ред Petersonetal. [4], потвърждават модела от 1986 г. и
коментират, че трудността на възпроизвеждането на факторите от
модела се дължи на несъвършенството на психометричните
инструменти, които се използват. Затова те си поставят задача да
изработят нов кратък, лесен и съгласуван с модела инструмент и
предлагайки BSCS, настояват, че са постигнали точно това.
Относно ЧО те са уверени, че то е едновременно мултидименсионален и единен конструкт, защото с първичен конфъмъторен
факторен анализ идентифицират 4-те измерения (фактори), а чрез
вторичен (експлораторен) факторен анализ откриват, че указаните
фактори са високо корелирани, т.е. клонят към единен конструкт.
Nowell&Boyd[3]специално анализират защо се получава разнобой по отношение на факторната структура на BSCIиBSCS и
изтъкват, че това може да се дължи на пряка зависимост на ЧО от
физическата обстановка, в която то се преживява и на това, че в
разглеждания конструкт се включват и символни влияния –
морални, социо-културни и пр., вариращи в състава си от една
конкретна общност в друга. А и кратките психометрични инструменти допринасят за нестабилността на факторните решения. Ако е
така, може да се очаква, че ЧО, пораждано у членове на различни
локални общности, проявява специфична факторна структура, която
следва да се установи емпирично.
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Процедури на изготвянето на български версии на
тестовете и събирането на тестове данни
Развитието на психологията на локалните общности у нас
предстои. Това налага апробиране на инструментариум за измерване на конструктите на тази академична дисциплина. Желателно е
методиките да са много подобни на най-утвърдените западни
психодиагностични мерки, за да се получават съпоставими данни и
факти.
Целта на настоящото изследване е да направи емпирично
сравнение на психометричните свойства и факторните структури на
двата кратки теста, обсъдени по-горе, чрез апробационна процедура
в българската културна матрица. Ще бъдат направени и препоръки
за приложението на тестовете в практически контекст.
Съображенията за избора им за българска апробация са, че те
са двата може би най-авторитетни тестове за изследване на ЧО –
BriefSenseofCommunityIndex (BSCI) [2] и BriefSenseofCommunityScale (BSCS) [4]. И двата теста се базират на определени линии на
емпирично проучване на ЧО в продължение на 3 десетилетия и в
резултат предлагат кратки набори от по 8 айтеми всеки. Авторите
на двата теста настояват, че са направили измерители на ЧО, които
имат много добри психометрични параметри и всеки от екипите се
опитва да създава впечатлението, че е по-добър от другия.
В настоящата работа предлагаме превод и тестови бланки на
двата теста, процедури по събиране на тестови данни, психометрични статистически обработки и съпоставителен анализ и оценка
на двата инструмента при български условия.
Нашето главно предположение е, че ако българските версии
изявят психометрични параметри близки до североамериканските,
може да се очаква, че ЧО на участниците в нашето изследване
функционира подобно на това у американските изследвани лица.
Макар и психометричните характеристики да не доказват
конструктната валидност, те са условия това да се случи.
Тестовите айтеми за BSCIбяха взети от Long&Perkins[2], а тези
на BSCS са заимствани от статията на Petersonetal., [4].
Списъци на айтемите бяха дадени на 5 академични психолози
(двама хабилитирани, двама доктори по психология и един докторант) за превод. След това преводите бяха внимателно сравнени от
двамата съавтори на доклада и бяха избрани най-сполучливите
преводи на отделните айтеми чрез консенсус. Така бяха уточнени
словесните изрази на айтемите във вида, в който са приведени в
тестовите бланки (Приложения 2 и 3).
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Събирането на данни беше възложено като курсово задание на
студентите от 4-ти курс социална педагогика на ФНПП на СУ „Св.
Кл. Охридски“ през зимния семестър на 2013/14 акад. година по
дисциплината „Училищна психодиагностика“. Беше им дадено в
писмен вид специално указание (виж Приложение 1).
Участваха 39 студенти от курса, които събраха тестови данни
от 180 изследвани лица. Резултатите бяха представени като
попълнени бланки, съпътстващи протоколи, собствен анализ на
студента и общ xls файл за всички изследвани лица.
Демографските данни за българската извадка, накратко, са
следните: участвали са 180 изследвани лица за BSCIи едно лице
(мъж) по-малко за BSCSсъс средна възраст 34,03 г. От тях 106 са
жени, а 74 - мъже. По образование: 3 лица са с основно; 103 лица
със средно; 74 лица с висше образование. 36 лица са от малък град
или село, а 144 от столица или голям град. Вижда се, че това е една
нормална, неселекционирана извадка.
По-долу ще представим данните от изпълнението на двата
теста последователно, а след това ще ги анализираме заедно.
Резултати за българската версия на BSCS
Получените точки от изпълнението на българската версия на
BSCS са представени във вид на хистограма на фиг. 1.

Фиг. 1. Емпирично разпределение на точките
в българската версия на BSCS
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Вижда се, че данните не се отклоняват съществено от нормалното разпределение. Това позволява използването на параметрични
статистики.
Алфата на Кронбах е доста добър показател за вътрешна
съгласуваност на набор от тестови айтеми. В таблица 1. са дадени
коефициентите на алфите на българската версия и на оригиналната
американскаBSCS.
Таблица 1. Алфи на Кронбах за BSCS

Субскали
(измерения)

NF (удовлетв. на
потребности)
Айтеми 1 и 2.

MB (членство)
Айтеми 3 и 4.

IN (влияние)
Айтеми 5 и 6.

Българска
.90 (М-25,2; SD8,57)

.79 (М-6,02; SD2,37.

.88
(М-6,82;
SD-2,7.

.52 (6,24; SD2,14

EC (емоционална свързаност)
Айтеми 7 и 8.
.74 (М-6,15;
SD-2,8.

Американска
.92

.86

.91

.77

.87

Известна нестабилност показва българската версия за
измерението влияние (IN), но стойност .52 все пак е допустима
стойност на алфата на Кронбах. Останалите стойности на
българската версия са много добри.
Първо, решихме да проверим как тестовите балове на лицата са
свързани с демографските променливи. Върху данните от
изпълнението на BSCS бяха проведени еднофакторни дисперсионни
анализи (ANOVA). Факторите пол на изследваните лица (мъж/жена)
и образование (основно/средно/висше) се оказаха незначими. Този
резултат се съгласува с почти нулевата корелация и точките по 4-те
измерения на BSCS[4, 68].
Проведен бе еднофакторен дисперсионен анализ върху данните
на двата теста по фактор тип населено място с две равнища –
малък град или село/столица или голям град. В двата случая – BSCS
(p<0,005) и BSCI (p<0,028) – факторът е значим (Таблици 3 и 4, фиг.
3 и 4). Това показва, че ЧО в малко населено място е по-силно,
отколкото в голям град или столицата.
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Таблица 2. Дескриптивни данни за ANONA
по фактор „тип населено място“ за BSCS
BSCS Scale

малък град или село
столица или голям град
Total
столица или голям град
Total

N
36
143
179
144
180

Mean
28,8056
24,3217
25,2235
25,8125
26,4222

Std. Deviation
6,04658
8,88629
8,56930
7,63683
7,45411

Таблица 3. Данни от ANOVAпо фактор „тип населено място“ за BSCS
BSCS Scale Between Groups
Within Groups
Total
Within Groups
Total

Sum of Squares
578,220
12492,842
13071,061
9678,243
9945,911

df
1
177
178
178
179

Mean Square
578,220
70,581

F
8,192

Sig.
,005

54,372

Фиг. 2. Средни аритметични стойности по фактор „тип населено
място“ за BSCS

Бе проверено действието на фактора стаж в общността с 4
градации (табл. 4) за двата апробирани тестове. Той се оказа
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изключително високо значим (р< 0,01) в BSCS (Табл. 5. и фиг. 3).
Този резултат може да се интерпретира като непрекъснато
подобрение на ЧО с броя години живот в дадена локална общност.

BSCS Scale

0 - 1 г.
1 - 5 г.
5 - 10 г.
15 -20 г.
Total

Таблица 4. Дескриптивни данни за ANONA
по фактор „стаж в общността“
N
Mean
Std. Deviation
16
20,1875
7,73062
47
22,4894
8,61968
45
26,4000
6,84371
71
27,4225
8,89087
179
25,2235
8,56930

Таблица 5. Данни от ANOVAпо фактор „стаж в общността“
BSCS Scale Between Groups
Within Groups
Total
Total

`

Sum of Squares
1162,755
11908,306
13071,061
9945,911

df
3
175
178
179

Mean Square
387,585
68,047

F
5,696

Sig.
,001

Фиг. 3. Средни аритметични стойности по фактор
„стаж в общността“ за BSCS
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Видимо след 10-та година на живот в локалната общност
силата на ЧО започва да клони към плато, т.е. да се стабилизира.
Вътрешната структура на въпросника бе анализирана с помощта на йерархичен клъстър-анализ по метод Уорд. Като мярка за
близост между айтемите, бяха използвани повдигнатите на квадрат
евклидови разстояния между тях, изчислени въз основа на дадените
отговори.
Проведохметакъв клъстарен анализ, за да установим дименсионалната структура на българскатаBSCS. Кластърното решение,
което получихме, е представено на фиг. 4.

Фиг. 4. Графична конфигурация за българската BSCS
с два основни клъстери

Удивително е, че дендограмата от фиг. 4 напълно възпроизвежда оригиналната факторна (дименсионална) структура на BSCS
– айтеми 3 и 4 се обособяват като малък клъстър, съответстващ на
измерението „влияние“, айтеми 7 и 8, образуващи следващия малък
клъстър, съответстват на „ценности на общността“, айтеми 1 и 2
съответстват на „социални връзки“, а айтеми 5 и 6 – на „взаимна
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грижа“. Айтеми 3, 4, 7, 8 образуват един по-общ клас, който
условно ще наречем „Кластър 1“, а айтеми 1, 2, 5 и 6 съставят условен „Кластър 2“. Засега ще се въздържим да им търсим съдържателни наименувания.
Изводът е, че дендрограмата от фигура 4 показва, че структурата на българската версия на въпросника съвпада с тази на оригиналната версия. Айтемите от едни същи скали попадат в общи
клъстъри.
Резултати за българската версия на BSCI
На същите статистически обработки бе подложен наборът от
данни по българския BSCI. Хистограмата с точковия бал на изследваните лица е приведена във фиг. 5. Не се забелязват големи отклонение от нормалното разпределение.

Фиг. 5. Емпирично разпределение на точките в българската версия
на BSCI

И за този тест и неговите три субскали, заимствани от американския набор от айтеми, отново бяха изчислени алфи на Кронбах,
измерващи вътрешната съгласуваност на тестови набори. Те са
представени в Таблица 6 по-долу:
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Таблица 6. Алфи на Кронбах за BSCI

Българска
.81 (М-26,4; SD-7,5)
Американска
(2
извадки в различно
време)
.65 (.73)

SC (социални
връзки)
Айтеми 1, 2 и 3.
.67

МС (взаимна
загриженост)
Айтеми 4, 5 и 6.
.73

CV (общностни
ценности)
Айтеми 7 и 8.
.63

.55 (.50)

.50 (.64)

.51 (.61)

Забележителното тук е, че всички алфи на българската версия
са с по-високи стойности от съответните им коефициенти за
американския оригинален BSCI и то получени с доста по-малка
извадка от изследвани лица. Повишеното равнище на коефициентите загатва, че българската версия е един добър психометричен
инструмент. По-ниските коефициенти на американските тестове
могат да се обяснят и с това, че кратката версия е съставена от найинформативните айтеми на тест на ЧО с много повече айтеми.
Подложихме на проверка влиянието на редица променливи
върху общия тестови бал на индивидите. затова върху данните от
изпълнението на BSCIбяха проведени серия еднофакторни дисперсионни анализи (ANOVA). Факторите пол на изследваните лица
(мъж/жена) и образование (основно/средно/висше) се оказаха незначими. Този резултат се съгласува с почти нулевата корелация и
точките по 4-те измерения на американскатаBSCSза пол и
образование[4, 68]. Няма съпоставими данни за американскияBSCI,
но предполагаме по аналогия, че полът и образованието отново
биха се оказали незначими.
Проведен бе еднофакторен дисперсионен анализ върху данните
на BSCIпо фактор тип населено място с две равнища – малък град
или село/столица или голям град. ЗаBSCI (p<0,028) – факторът е
високо значим (Таблици 7 и 8, фиг. 6). Това показва, че ЧО в малко
населено място е по-силно и отчетливо, отколкото в голям град или
столицата.
Таблица 7. Дескриптивни данни за ANONA
по фактор „тип населено място“ за българския BSCI
BSCI Scale
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малък град или село
столица или голям град
Total

N
36
144
180

Mean
28,8611
25,8125
26,4222

Std. Deviation
6,18363
7,63683
7,45411

Таблица 8. Данни от ANOVAпо фактор „тип населено място“
за българския BSCI
BSCI Scale Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
267,668
9678,243
9945,911

df
1
178
179

Mean Square
267,668
54,372

F
4,923

Sig.
,028

Фиг. 6. Средни аритметични стойности по фактор „тип населено
място“ за BSCI

Бе проверено действието на фактора стаж в общността с 4
градации (Табл. 9) за BSCI. Той се оказа изключително високо
значим (р<0,001)(Табл. 10 и фиг. 7). Този резултат може да се
интерпретира като непрекъснато подобрение на ЧО с броя години
живот в дадена локална общност. Но динамиката на стажа в
общността се забавя около 10-та година, защото кривата на фиг. 7
клони към плато.
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BSCI Scale

0 - 1 г.
1 - 5 г.
5 - 10 г.
15 -20 г.
Total

Таблица 9. Дескриптивни данни за ANONA
по фактор „стаж в общността“за BSCI
N
Mean
Std. Deviation
16
20,8125
6,37933
47
23,7872
7,09236
46
28,0435
6,52842
71
28,3803
7,44574
180
26,4222
7,45411

Таблица 10. Данни от ANOVAпо фактор „стаж в общността“ за BSCI
BSCI Scale Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
1222,956
8722,955
9945,911

df
3
176
179

Mean Square
407,652
49,562

F
8,225

Sig.
,000

Фиг. 7. Средни аритметични стойности по фактор
„стаж в общността“ за BSCI

Аналогично на другия тест, данните за изпълнението на BSCI
от български лица бяха подложени на клъстърен анализ. Отново

212

използвахме метода на Уорд за изчисляване на клъстерите.
Получена бе дендрограма, изобразена на фиг. 8.

Фиг. 8. Двуфакторен клъстър за българската BSCI

Вижда се, че се обособяват два големи клъстъри, които
интерпретираме като измерения на по-високо равнище. Клъстър 1
(в горната част на дендограмата) включва айтеми 4, 5 и 6, които в
американския BSCIсе идентифицират като «взаимна грижа» (ангажимент). клъстър 2 (в долната част на фиг. 8) частично възпроизвежда (айтеми 1 и 3) измерението «социални връзки» от американския оригинален тест. Айтемите на измерението «общностни
ценности», установено за американския BSCI, се разпада – айтемите
7 и 8 отиват в двата края на дендограмата. Оставяме открит въпроса
как да се наименуват големите клъстъри 1 и 2, получени чрез
клъстерния анализ на българския BSCI.
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Резултати от корелационни анализи върху двата теста
По-долу (виж табл. 11) е приведена корелационна матрица на
7-те измерения на апробираните тестове, както са установени за
американските оригинали. Вижда се, че повечето корелации
надвишават .6. Това показва, че има равнище на глобално
преживяването на ЧО и че отчетливостта на измеренията е
относителна. В този смисъл твърдението на Petersonetal.[4], че ЧО е
и единен, а също и мултидименсионален когнитивно-емоционален
конструкт, изглежда оправдано.
Таблица 11. Матрица с взаимни корелации на всичките
измерения на българските версии на двата теста.
Заб. Всички корелации са значими при p< 0,001.

Удовл. на
потребности
Членство

Удовл.
СоциОбщна
Емоцио
ални Взаим- ностни
ценBSCI
потреб- Член- Влия- нална BSCS връзна
ности ство
ние връзка Scale
ки
грижа ности Scale
1,00
,71

1,00

Влияние

,58

,49

1,00

Емоционална
връзка
BSCS Scale

,62

,78

,59

1,00

,85

,89

,76

,90

1,00

Социални връзки

,45

,55

,40

,52

,57

1,00

Взаимна грижа

,60

,45

,57

,53

,63

,44

1,00

Общностни
ценности
BSCI Scale

,52

,55

,48

,68

,66

,54

,53

1,00

,63

,63

,59

,69

,75

,85

,80

,80

1,00

Проследихме връзката на ЧО с хронологичната възраст на
изследваните лица (Табл. 12). Тя се оказа слаба и показва, че ЧО
нараства бавно с възрастта. Същото е установено и за други индикатори на субективно благосъстояние – щастие, удовлетвореност от
живота и пр. Но тази тенденция във възрастовата динамика на ЧО
предстои да се потвърди или отхвърли от по-нататъшни изследвания.
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Таблица 12. Корелации на изпълнението на BSCS и BSCI
с възрастта на лицата
Възраст
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
180
BSCS Scale
Pearson Correlation
,245**
Sig. (2-tailed)
,001
N
179
BSCI Scale
Pearson Correlation
,289**
Sig. (2-tailed)
,000
N
180
**. Корелацията е значима на 0.01 равнище (2-tailed).

BSCS Scale

BSCI Scale

Възраст

179
,748**
,000
179

180

Двата теста показват коефициент на корелация 0,75, което
значи, че въпреки различията във факторната(дименсионалната) им
структура, те в значителна степен съвпадат по съдържание и
изразяват общ конструкт - ЧО.
Дискусия
Общите тенденции в двата български аналози на американските BSCSиBSCI – висока взаимна корелираност и еднакви посоки
на значимост на редица променливи – пол, възраст, тип населено
място, стаж в общността – правят обосновано предположението, че
и двата теста измерват един и същи конструкт – ЧО и донякъде
могат взаимно да се заменят. От друга страна непълното
възпроизвеждане на измеренията на BSCI, и по-специално на
„ценности на общността“, водят до предположение, че ценностите
на общността са по-малко важни за ЧО у българите, отколкото за
североамериканците. Но е възможно и друго тълкуване – че измерението „ценности на общността“ не се възпроизвежда, поради
специфика в превода на айтемите. Възможно е и още едно обяснение – че българското ЧО се опира на по-тясно дефиниране на
категорията „локална общност“, отколкото у североамериканците[1]. Даниъл Кругер оценява, че типичната локална (съседска)
общност у североамериканците е отнесена към пространство с
радиус 0,25 мили. Нашето предположение е, че типичното пространство, пораждащо преживяване на наличие на общност у
българите, е поне двойно по-малко. Но това пространство на ЧО
варира и в зависимост от големината на населеното място.Всъщност
уточняването на тази обусловеносте проблем на бъдещи изслед-
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вания, тук само изтъкваме пространствената отнесеност на ЧО като
културно-специфичен феномен.
Фактът, че полът и образованието са незначими, а броят
години в общността и големината на потенциалния обект на ЧО са
високо значими, показват, че опитът, провокиран от първите два
фактора, не се конституира в ЧО, докато последните двеизмерения
водят до имплицитно учене, формиращо интегрално (и донякъде
хибридно) емоционално-когнитивно образувание – ЧО. Така конфигурацията от значими и незначими влияния прояснява аспекти на
същността на ЧО.
Ще отбележим, че в българската апробация на BSCIсме спазили препоръката на Лонг и Пъркинс [2] в бъдеще да се използва 5степенна ликертова скала за отговори вместо двустепенната (верно/
неверно), изплзвана дотогава от тях. Диференцираната скала е поадекватна на субективната нюансираност на ЧО в неговите носители.
Отново прегледахме общата смислова насоченост на цялостните набори от айтеми за двата теста и констатирахме, че BSCIв
сравнение сBSCIе ориентиран повече към сътрудничество, а BSCS
– към емоционалната привързаност към хората и местата. Тези
концептуални акценти обясняват различната дименсионална
(факторна) размерност на двата измерителя на ЧО.
Според нас съвкупността от статистически ефекти и аргументите за конструктна валидност подкрепят извода, че апробацията на
двете мерки на ЧО в български условия, представена тук, е успешна
и че предложените от нас версии на BSCIиBSCSза българи могат да
се използват за психодиагностични и изследователски цели.
От нашата работа следва и един практически извод, че
студентите могат да бъдат пълноценни сътрудници в събирането на
тестови данни при различни процедури на адаптиране на чуждестранни тестове за нашата културна среда. Използваме повода да
благодарим на студентите от 4-ти курс социална педагогика във
ФНПП на СУ «Кл. Охридски», които сътрудничиха в настоящотоизследване.
Цитирана литература
[1] Kruger, D. J. Verifying the Operational Definition of Neighborhood
for the Psychosocial Impact of Structural Deterioration. J. of Community
Psychology, 2008, 36 (1), 53-60.
[2] Long, D. A. and D. D. Perkins. Confirmatory Factor Analysis of the
Sense of Community Index and Development of a Brief SCI. J. of Community
Psychology, 2003, 31 (3), 279-296.

216

[3] Nowell, B. and Boyd, N. Viewing Community as Responsibility as
Well as a Resource: Deconstructing the Theoretical Roots of Psychological
Sense of Community. J. of Community Psychology, 2010, 38 (7), 828-841.
[4] Peterson, N. A., Speer, P. W. and McMillan, D. W. Validation of a
Brief Sense of Community Scale: Confirmation of the Principal Theory of Sense
of Community. J. ofCommunityPsychology, 2008, 36 (1), 61-73.
Приложение 1. Указание за студенти за събиране
на тестови данни с двата теста
Указание
за събиране на данни за тестовете Brief Sense of Community Index (BSCI) и
Brief Sense of Community Scale (BSCS)
Тестовете Brief Sense of Community Index (BSCI) и Brief Sense of
Community Scale (BSCS) проучват психометрично конструкта „чувство за
общност“, който е една от главните обяснителни идеи в т. нар. Communitypsychology. Настоящото изследване цели да събере данни за апробиране на
двата теста за българската културна среда.
От студентите се изисква да съберат тестови данни от 3 лица, поне
едно от тях над 35 години без горна граница. Студентът може да е едно от
изследваните лица. За всяко изследвано лице се представят 2 изследователски документи: тестова бланка с демографски данни и отговори,
написани саморъчно от изследваното лице и съпътстващ протокол,
съставен от студента-изследовател и написан на гърба на тестовата бланка.
Процедура. На всяко изследвано лице се дава тестовата бланка на
един от двата теста (редът няма значение) и прибор за писане. Желателно е
изпълнението на заданието да се осъществява индивидуално, или
евентуално в малка група от 2-3 лица, но без възможност да надникват в
бланките си. Времето за изпълнение на заданието не се ограничава. Първо
се изисква от лицето да напише за себе си в долния край на листа следните
(6 вида) демографски данни: инициали, пол, възраст, образование,
професия, местожителство. Без пропуски! Още в началото да се каже, че
участието е анонимно и могат да напишат произволни инициали, но едни и
същи за двете тестови бланки.
На лицето се дава в писмен вид и се разказва устно инструкцията,
стояща най-отпред на тестовата бланка. Отговаря се на въпроси, свързани
с инструкцията. Може лицата да питат какво представлява „съседска
общности“ или „квартал/блок“. Отговаря се, че съседска общност са
всички хора, които смятаме за съседи. За квартал се смята околността от
200-300 метра около къща, или голям вход с повече от 15 апартаменти
около апартамента на изследваното лице. Обръща се внимание, че скалата
е 5-степенна и да имат предвид всичките й деления, когато дават
отговорите си. След прочитането на инструкцията се оставя известно
време за задаване на въпроси. Желателно е и други части на инструкцията
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да се разяснят в свободен вид. После се приканва лицето да даде
отговорите си на тестовата бланка. Те трябва да се попълнят самостоятелно от изследваното лице. С неговия почерк!
Когато лицето предава бланката си, да се провери демографското
каре накрая – 6-те вида данни трябва да са пълни!
Необходимо е да се води съпътстващ протокол, в който следва да се
регистрират следните данни: време и обстановка на изследването; въпроси
и невербални реакции на лицето преди и по време на изпълнението на
теста и след това; прояви на негативизъм, отегчение, радост, стрес, уплаха,
увлечение, деловитост, възклицания, коментари и пр. В протокола се
отбелязва и времето за изпълнение в минути. Тези и други особености да
се напишат на гърба на тестовата бланка за всяко изследвано лице.
Иначе казано, съпътстващият протокол е на гърба на тестовата бланка!
Не бива да се коментират отговорите на изследваното лице при
попълване на бланката. Не бива и да се дават подсказки за конкретни
отговори; не бива дори да се кима утвърдително.
Всичките процедури се повтарят и с другия тест.
Накрая се пише кратък документ (един за трите лица) – Анализ и
интерпретация. Той съдържа важно обобщение, което студентът
изследовател иска да направи. Може да се посочи някаква трудност,
неочакван морален проблем, или предложение за подобряване на двете
тестови методики, например предложения за нови айтеми, за отпадане на
айтеми от сегашните тестови бланки и пр.
На гърба на тестовата бланка заедно със съпътстващия протокол
следва да се напишат имената и фак. № на студента изследовател.
Накрая следва да се изкаже благодарност на лицето за участието.
Приложение 2. Бланка на Краткия индекс на ЧО
(българска версия)
BSCI
Това изследване е анонимно. Долу се приведени серия твърдения,
които се отнасят до Вас и хората, които са ви съседи и съкварталци.
Прочетете всяко твърдение и преценете в каква степен то е вярно или се
отнася за Вас. След това заградете числото, съответстващо на Вашето
мнение по скалата след всяко твърдение. Ако живеете в къща,
отговаряйте като за квартал; в случай, че живеете в апартамент,
имайте предвид вход (блок). Мислете без да бързате. Накрая попълнете
демографското каре.
1. Много малко от съседите ми ме познават.
1
2
3
Вярно
Нито вярно,
нито невярно
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4

5
Невярно

2. Аз нямам почти никакво въздействие какво става в този квартал /блок.
1
2
3
4
5
Вярно
Нито вярно,
Невярно
нито невярно
3. Мога да разпозная повечето хора, живеещи в моя квартал/блок.
1
2
3
4
5
Невярно
Нито вярно,
Вярно
нито невярно
4. Моите съседи и аз искаме същите неща от този квартал/блок.
1
2
3
4
5
Невярно
Нито вярно,
Вярно
нито невярно
5. Когато възникне проблем в квартала/блока, хората, живеещи в него,
могат да го решат.
1
2
3
4
5
Невярно
Нито вярно,
Вярно
нито невярно
6. Общо взето, може ли да се каже, че хората от Вашия квартал/блок се
грижат един за друг и си помагат с каквото могат, или по-скоро всеки е
сам за себе си?
1
2
3
4
5
Всеки е сам
Нито е сам за
Грижат се
за себе си
себе си, нито
един за друг
не се грижат
7. Може ли да се каже, че за Вас е важно да изпитвате чувство на общност
с хората от Вашия квартал/блок?
1
2
3
4
5
Не е важно
Нито е
Важно е
важно, нито
не е
8. Някои хора казват, че изпитват чувство на общност с хората от техния
квартал/блок, а други не. Може ли да се каже, че Вие изпитвате чувство на
общност с другите хора от Вашия квартал/блок?
1
2
3
4
5
Много малко
Нито малко,
Много
нито много
Колко години живеете в този квартал/блок? (оградете верния отговор):
0 - 1 год.1 - 5 год.5 - 10 год.15 - 20 год.
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Инициали:ПолВъзрастОбразование
ПрофесияМестожителство
Благодарим Ви за участието!
Приложение 3. Бланка на Кратка скала на ЧО
(българска версия)
BSCS
Това изследване е анонимно. Долу се приведени серия твърдения,
които се отнасят до Вас и хората, които са ви съседи и съкварталци
(тук ги наричаме „съседска общност“). Прочетете всяко твърдение и
преценете в каква степен то е вярно или се отнася за Вас. След това
заградете числото, съответстващо на Вашето мнение по скалата след
всяко твърдение. Мислете без да бързате. Накрая попълнете
демографското каре.
1. Мога да получа това, от което имам нужда в тази съседска общност.
1
2
3
4
5
Съвсем не
Нито съм
Напълно съм
съм съгласен
съгласен,
съгласен
нито не съм
съгласен
2. Тази съседска общност ми помага да удовлетворявам потребностите си.
1
2
3
4
5
Съвсем не
Нито съм
Напълно съм
съм съгласен
съгласен,
съгласен
нито не съм
съгласен
3. Аз се чувствам член на тази съседска общност.
1
2
3
Съвсем не
Нито съм
съм съгласен
съгласен,
нито не съм
съгласен
4. Аз принадлежа към съседската общност.
1
2
3
Съвсем не
Нито съм
съм съгласен
съгласен,
нито не съм
съгласен
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4

5
Напълно съм
съгласен

4

5
Напълно съм
съгласен

5. Вслушват се в думите ми за това какво се случва в тази съседска
общност.
1
2
3
4
5
Съвсем не
Нито съм
Напълно съм
съм съгласен
съгласен,
съгласен
нито не съм
съгласен
6. Хората в тази съседска общност умеят да си влияят един на друг.
1
2
3
4
5
Съвсем не
Нито съм
Напълно съм
съм съгласен
съгласен,
съгласен
нито не съм
съгласен
7. Чувствам се свързан с тази съседска общност.
1
2
3
Съвсем не
Нито съм
съм съгласен
съгласен,
нито не съм
съгласен

4

5
Напълно съм
съгласен

8. Аз имам добра връзка с другите в съседската общност.
1
2
3
4
5
Съвсем не съм
Напълно съм
съгласен
съгласен
Колко години живеете в тази съседска общност? (оградете верния
отговор):
0 - 1 год.1 - 5 год.5 - 10 год.15 - 20 год.
Инициали:ПолВъзрастОбразование
ПрофесияМестожителство
Благодарим Ви за участието!
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГРЕСИВНОСТТА ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛИ
В БОЙНИ СПОРТОВЕ
Мария Орешкова
Варна, България
e-mail: mariyaoreshkova@gmail.com
Abstract: The connection between aggression and sport arouses a lot of
questions and interest in psychologists. A special part of the current study is
dedicated to some martial arts based on aggression and more specifically, in
which way exactly this aggression appears as a natural path to victory. On the
one hand, the martial art is being examined as a social means of 'channelizing'
aggression, but on the other wecoul dal somenti on the increased level of
aggression observedin some athletes. Aggressive behaviour some time sis being
shown not only in the field of a sports competition an ditsstrictly define drul
esbutit could also over passthelimits and reflect into every day life.
Keywords: aggression, physical aggression, aggressive behavior, martial
arts

Увод
Връзката между агресията и спорта предизвиква интерес у
психолозите и специално място в дебатите заемат бойните спортове, които в наши дни са много популярни сред младите. Макар че
днес спортът изпълнява разнообразни и полезни функции, никога не
бива да се забравя, че той в значителна степен се опира на
съперничество между участниците. Трябва да се отбележи, че всяко
състезание в малка или голяма степен се базира на агресия.
Борбата за успех винаги е емоционално подплътена и се явява
причина за такава емоция като гняв. Причината за гнева може да
бъде чувството на физическо или психологическо препятствие по
пътя към победата, това могат да бъдат правила, безпомощност на
играча, възприемане на съдийството като несправедливо и др. Но
когато гневът е в комбинация с други негативни емоции, агресията
започва да се мотивира.
В бойния спорт агресията се явява естествен способ за победа.От участника се изисква да проявява агресия в рамките на
правилита на играта, но по мои наблюдения, понякога състезателят
не може да я удържи и преминава границата.
Научни теории за агресията
В психологическата литература съществуват достатъчно много
публикации, в които е дадено обширно описание на агресията и
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агресивното поведение, но въпреки това терминът “агресия” се
определя нееднозначно.
Според поддръжниците на теорията на инстинкта William
James (1890 г.), William McDougall (1913, 1932 г.),всеки отделен
инстинкт се предполага да мотивира съответни видове поведение и
агресията се явява едно от тях. По- късният инстинктивизъм се
свързва с имената на Зигмунд Фройд и Конрад Лоренц.
Първоначално Фройд обединява сексуалнитe инстинкти и
инстинктa за самосъхранение в две категории, но след 1920 г., той
постулира една нова дихотомия : на инстинкта за живота Ерос и
инстинкта към смъртта Танатос, между които съществува постоянно напрежение [6]. Посочват се две посоки за освобождаване на
енергетичния поток на Танатос- първата е саморазрушителна, автодеструктивна и автоагресивна, другата е разрушителна, деструктивна и агресивна.Притежателят на Нобелова награда, етологът
Конрад Лоренц, също подкрепя идеята за инстинктивния характер
на агресивността. Според него енергия, специфична за инстинктивен акт, постоянно се натрупва в нервните центрове, а когато се
образува достатъчно количество от тази енергия, тя може да
експлоадира, дорипри пълно отсъствие на стимул [4,6].
Друга разглеждана теория е фрустрационната (John Dollard,
Neal Miller, 1939 г.), според която възникването на агресивно поведение винаги предполага наличие на фрустрация, а наличието на
фрустрация винаги води до някаква форма на агресия. Теорията
обяснява агресивността като следствие на разминаванате между
нагласите у човека и обективната реалност, което води до невъзможността да се постигне силно желаната цел. Във фрустрационната теория, Л. Бърковиц внася значителна корекция, като твърди,
че фрустрацията е един от множеството аверсивни стимули, които
са в състояние да провокират агресивните реакции, но не водят до
агресивно поведение директно, а по-скоро създават готовност за
агресивни действия.
В своите по-късни трудове в когнитивната теория, Л. Бърковиц
насочва вниманието върху емоционалните и познавателни процеси,
като именно те, смята той стоят в основата на взаимовръзката
фрустрация-агресия. Според него фрустрацията или други аверсивни стимули като болка, неприятна миризма, горещина и т.н., провокират агресивните реакции. Блокирането на достигане до цел не
подтиква към агресия, ако тя не е преживяна като неприятно
събитие. Ако човек интерпретира едно негативно състояние като
злост, то скоро в него ще се зародят агресивни тенденции. Zillmann,
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(1988 г. ), друг поддръжник на когнитивната теория, твърди, че
познаниетои възбудата са тясно свързани. Независимо от момента
на своята поява (преди или след възникване на нервно напрежение),
осмислянето на събитията може да влияе върху степента на
възбуда. Ако разумът говори, че има реална опасност и индивидът
се е фиксирал върху опасността, то в него ще се запази високо ниво
на възбуда. Възбудата може да влияе на когнитивния процес.
Според Zillmann, при много високи степени на възбуда, намалената
способност на познавателните процеси може да доведе до импулсивно поведение. В случай на агресия, импулсивното действие ще
бъде агресивно поради разпад на когнитивния процес и това създава
смущения при потискането на агресията.
Теорията за когнитивните модели е доказателство, че всеки
индивид би могъл да направлява и контролира в някаква степен
агресивността си. Въпреки това привържаниците й признават, че
агресията може да се прояви импулсивно и да избегне контрола на
разума [1].
Теорията за социалното учене разглежда агресията като специфично социално поведение, което се усвоява и поддържа основно
така, както и много други форми на поведение. Като анализ на
агресивното поведение, Aлберт Бандура отчита три важни момента:
-придобиване и усвояване на подобни действия
-фактори провокиращи тяхната поява
-условията при които те се закрепят и поддържат
Теорията за социалното учене приема, че потенциалът на даден
човек да действа агресивно, вероятно произтича от неврофизиологични характеристики. Генетичните, хормоналните, характеристиките на централната нервна система и произтичащите от тях физически характеристики на човека, влияят върху потенциалната му
възможност да действа агресивно, както и върху вероятността да
бъдат научени определени форми на агресия. При положение, че
съществува неврофизиологична способност да придобива и
поддържа агресията в поведението на човек, Бндура счита, че това
придобиване се поддържа чрез преки преживявания или чрез съпреживяване.
Неприятните събития могат да събудят агресията. Моделиращите влияния са основните средства, чрез които се придобиват
нови форми на агресивно поведение, като в същото време те могат
да изпълняват и функцията на значими провокатори на открито
агресивно поведение. Ако наблюдаваме модела на друг човек, който
се държи агресивно и не е наказан за това, такова наблюдение може
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да има ефект за намаляване на задръжките. Ако моделът е награден
за проявената агресия, може да възникне ефект на подпомагане на
реакцията. Гледката на околните, които действат агресивно, често
пъти предизвиква емоционална възбуда у наблюдателя, а вече
съществуват значителни емпирични доказателства, че възбудата
подпомага появата на агресивно поведение особено при хора, за
които такава реакция е често практикувана и добре отработена.
Агресивното поведение е повлияно от външните награди, които предизвиква. Такива награди могат да бъдат материални или
социални. Процесите на съпреживяването са важни за поддържането на агресията [2].
Приносът на Сеймур Фешбах в теорията за нагона, може да
се разглежда като предходен между становищата за агресията- като
драйв и като резултат от социалното учене. Той смята, че вероятността даден акт на агресия да последва ситуация на фрустрация е
до голяма степен повлияна от съставните части на ученето, т.е.
моделирането и подкрепянето.
Фешбах развива теорията за драйва в две допълнителни
посоки. Първо, той смята, че причиняването на някакво нараняване
не е в действителност основната цел на по-голямата част от откритата агресия, а по- скоро причинената на другия човек болка е тази,
която служи за възстановяване или повишаване на самооценката
или чувството за власт на агресора. Второто нововъведение на
Фешбах представлява предположението, че агресията може да се
редуцира, когато човекът е в състояние да определи или да интерпретира наново стимулите, на които е започнал да реагира агресивно, като по този начин се намалява вероятността за фактическо
открито агресивно поведение [2].
Въпреки различията на авторите в определенията за агресия
(агресивно поведение), идеята за вреда на друг субект присъства
почти винаги. Болшинството от специалисти в социалните науки
под агресия разбират всяка форма на поведение, насочено към
нанасяне на вреда на друго живо същество, което е мотивирано да
се спасява и няма злонамереност, Baron& Richardson (1994 г.) [4].
Видове агресия и форми на агресивно поведение
Както в научните теории за агресията, така и при видовете
агресия и форми на агресивно поведение, съществуват различни
становища на редица знаменити автори.
Според Husman, Silva(1984 г.), се различават два вида агресия в
спорта – враждебна/реактивна и инструментална. Враждебната
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агресия има основна цел да навреди, да контузи другия играч, като
отговор на провокация.Обикновено това е спонтанно, например
когато състезателят е притиснал към въжетата своя съперник и
умишлено желае да го накаже, като му нанася удари и не спира,
дори когато гонгът удари или когато съдията се опитва да ги
раздели.
Главната цел при инструменталната агресия е да се постигне
резултат. Тук говорим за реализирането на неагресивна цел. Например когато състезателят нанесе тежък удар на своя противник, това
често е съпроводено от травма, но целта на състезателя е да победи,
да събере необходимите точки.
Независимо от големия избор от термини за различните видове
агресия като физическа- вербална, активна-пасивна, директа-индиректна, реактивна-проактивна (Dodge, Coie, 1987) и др., очевидно
съществуват два типа агресия, мотивирана от различни целивраждебна и инструментална. Всяко действие преследва конкретна
цел, въпросът е дали състезателят осъзнава целта към, която се
стреми с тези действия или не. Предполага се, че за агресивно/
враждебно поведение следва да се говори само в тези случаи, когато
спортистът осъзнава целта- да премахне съперника.
Формите на агресивна враждебност се закрепят в случай на
положителен опит. Ако непреднамерено бъде нанесена вреда на
съперника и това е позволило да се достигне целта в резултат на
това действие (например забранен удар), то има вероятност състезателят да започне да прави това умишлено, с цел противникът да
бъде “ликвидиран”.
Биологични основи на агресивното поведение
Един от начините за потвърждаване, че човешкото поведение
има биологични основи, е доказателството за това , че хора, които
имат еднакви биологични характеристики се държат по сходен
начин. Ако хората имат еднакви гени, проявяват и еднакви
особености в поведението, следователно може да се счита , че
агресивното поведение е наследствено.
Биохимични фактори
Направени са изследвания от Европейския научно-изследователски институт на физическата култура и спорта, които изучават
генетичните основи на агресивното поведение. От спортисти и от
контролни групи доброволци е взета венозна кръв. Учените са
изследвали вариации на няколко гена, имащи отношение към
226

агресивното поведение на човек. Първият интересуващ учените
ГЕН е генът пренасящ серотонин (5HTT). Ролята на серотониновия
преносител се състои в отстраняването на невротрансмитер от
синаптичната цепка, след предаването на нервния импулс от една
нервна клетка на друга. Генът пренасящ серотонин има две формикъса и дълга. Изследванията са показали, че носителите на два
дълги гена, са по-агресивни, отколкото носителите на два къси,
които пък са по-тревожни. Оказало се, че носителите на двата
“дълги” гена са повече спортисти, отколкото хората в контролната
група. Учените са направили заключение, че носителите на “дългите“ гени, видимо са по-успешни в заниманията си със спорт,
отколкотоносителите на “късите”. Освен това са разгледали и
психо-емоционалната устойчивост, която не е маловажна за спортистите. Зоната на мозъка, свързана с емоциите работи по различен
начин , при носителите на “дълги” и на “къси” гени. Вторият ген,
който интригува учените е ген ензим, който разпада допамина.
Точковата мутация на този ген намалява проявите на агресия.
Така, че двама носители на тези мутирали гени са по-малко
агресивни, отколкото носителите на два нормални. Те са потревожни , срамежливи и чувствителни към болка. Установено е
също така, че агресивността при жените спортисти е свързана с
промяната на този ген. Изследователите вярват, че вътрешната
агресивност на човек, може да бъде стимулиращ фактор при
взимането на решения свързани с вида спорт, който избира да
тренира лицето.
Хромозоми
Всеки човек има свой собствен уникален биологичен код,
който учените наричат хромозомен набор. Този хромозомен набор
се предава по наследство.
Някои изследователи предполагат, че агресивното поведение
може да бъде свързано с особеностите на хромозомния набор на
мъжете и жените.
Склонността към хронично проявяване на агресивност обикновено се свързва с наследствения нисък праг на възбудимост на
нервната система, който води до агресивни реакции. Счита се, че
хромозомната аномалия от типа XYY при мъжете е биологичен
детерминант на агресия. Прието е даже да се говори за синдром
XYY, който включва прояви на агресивност, насилие и др. Подобна
аномалия се наблюдава и при аномалията XO (липса на Xхромозома) при жените. [3]
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Хормони
В повечето научна работа посветена на проблема за влиянието
на хормоните върху агресивното поведение, се твърди, че хора,
които имат по-високо съдържание на тестостерон, ще отговарят на
провокациите по-агресивно. Връзката между нивата на хормоните и
агресията все още не е напълно изяснена. Има достатъчно доказателства, свидетелстващи за това, че повишаването на агресивността
спомага за повишаване нивото на тестостерон и обратнотоповишеното ниво на тестостерон, води до повишаване на агресивността [1].
Други източници сочат, че при ниски нива на невротрансмитера серотонин, недостатъкът, на който се наблюдава при хора
страдащи от депресия, води до насилие. Важно е да се има предвид,
че между нивото на тестостерон и серотонин и поведението,
съществува двупосочна връзка.
Други фактори влияещи на агресията
Страничен ефект, вследствие на злоупотребата със стероиди, за
да се подобри производителността е агресивното поведение. Особено вярно е това, ако стероидите имитират андроген тестостерон,
което от своя страна е свързано с агресията.
Много спортисти по време на подготовка за състезание
прибягват до различни стимулатори, действието на които много
наподобява адреналина. Тези медикаменти дават страничен ефект и
при продължителен прием може да се наблюдава безпокойство,
безсъние, еуфория и агресия. Някои от тези средства са забранени
за свободна продажба и се считат за допинг средство.
Съществуват различни медикаменти, които състезателите
приемат, за да постигнат по-добри резултати по време на състезание, за да влязат в нужната категория или за да бъдат поиздръжливи, повечето от които стимулират агресията.
Агресия и агресивност при състезатели в бойни спортове
Дотук бяха изложени агресията и агресивното поведение от
научна, теоритична и биологична гледна точка, сега бих искала да
насоча вниманието върху агресивността при състезателите в някои
разновидности на бойния спорт, в частност ММА (смесени бойни
изкуства), Кик бокс (боен спорт, основаващ се на ударите с ръце и
крака) и Муай тай (боен спорт с пълен контакт, в който участниците
имат право да нанасят удари с юмруци, крака, лакти и колена). От
една страна разглеждаме тези видове спорт като социален способ за
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канализиране на агресията, но от друга можем да говорим за
повишена степен на агресивност при състезателите. Спортната
агресия се разглежда като мотивирано деструктивно поведение,
противоречащо на спортните правила, способно да причини вреда
на противника чрез физически ущърб или психологически
дискомфорт.
Проблемът за агресията в спорта е съществувал винаги. Всеки,
който се е занимавал със състезателна дейност, знае, че именно
“спортната злоба” е помагала да се преодолеят препятствията и да
се изпълни това, което не се е получавало преди. Много спортисти
са изпитвали върху себе си грубите форми на обръщение от страна
на треньора, насочени да мобилизират състезателя да продължи
борбата, в момент когато силите са на привършване или когато му
се струва, че всичко е загубено. Агресивното поведение на играча се
поддържа от публиката и от съотборниците му.Точно такава поддръжка повишава агресивността на боеца.
В настояще време в спорта все по-често проявите на агресивно
поведение се разглеждат на основата на теорията за социалното
учене. Като цяло може да се каже, че нейните поддръжниците се
занимават преди всичко с поведение, което излиза извън рамките на
формалните и неформалните правила. Интересна позиция изразяват
в работата си M. Меснер и Д.Сабо, по тяхно мнение при изучаване
на агресията следва да се отчитат инстинктивното влечение към
самоутвърждаване и съперничество, фрустриращите фактори,
социално одобряваните форми на поведение.
Интерес представлява зависимостта между реакциите на родителя към прояви на агресия на детето в ранна възраст и проявите на
агресия в по-късна възраст. Дете, което в резултат на възпитанието
е придобило в по-зряла възраст способност да проявява агресивност
в спорта, без каквито и да е угризения, може да се сблъска със
сериозни проблеми в адаптацията след приключване на спортната
си кариера. Ако един състезател след агресивна игра силно преживява или проявява други признаци на компенсаторно поведение, то
тогава може да се обяснят условията, при които е възпитаван
играчът, реакцията на родителя, поощренията и наказанията, на
които е бил излаган.
Този проблем подробно е разгледан в книгата на Арнолд
Бейсър “Безумието в спорта”. Разглеждайки отделни случаи, той
отбелязва, колко е труден за много спортисти преходът от агресивното поведение в спорта към обичайния начин на живот.
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Важен фактор при определянето на формите на агресивно
поведение е алтернативата победа-загуба. Победителят се “отървава” от своята агресия чрез разрешени способи, а наличието на
агресия вече може да се предполага, че е в победения. Агресията се
използва от спортистите като фактор , въздействащ на противника,
като средство, което може да обърне неблагоприятния ход на
състезанието Messner, Sabo, (1994).
На основание на казаното по-горе може да се заключи
следното- от една страна спортът представлява форма на социална
активност, която позволява да се реализират агресивните влечения
и не носи в себе си социално порицание и неодобрение. От друга
страна проявите на агресия в спорта са вследствие на потребността
от самоутвърждаване и стремеж към победа, борба със самия себе
си и със съперника. Смята се, че или тренирането на бойни спортове формира в спортиста увереност и способност да контролира
своите емоции или тренирането води до постепенно увеличаване
първо на подсъзнателна, а след това и на съзнателна агресия.
Според представителя на теорията за влеченията К.Лоренц, спортът
представлява собствена форма за борба в културния живот на
обществото. Спортът по негово мнение е удобна форма за реализация на натрупаните агресивни влечения. С други думи от една
страна проявите на агресия в спорта имат инстинктивна природа, от
друга страна, такова поведение трябва да бъде контролирано и да
съответства на определени норми.
Експериментална постановка на изследването
Предмет и обект на изследването
Предмет на изследването се явява агресивността на
състезателите в бойни спортове.
Обектна изследователската работа са състезатели на възраст
между 20-35 години, в следните спортове- ММА, Муай тай и Кик
бокс.
Цел на изследването
Целта на настоящето изследване е да се проучи агресивността
сред състезателите в бойни спортове.
Хипотеза на изследването
- Предполагам, че състезателите в бойни спортове ще покажат
по-високи стойности на агресивност, спрямо хората, които не се
занимават активно със спорт.
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- Предполагам, че стойностите на състезателите по скала
физическа агресия ще са по-високи от тези на хората, които не се
занимават активно със спорт.
Задачи на изследването
- Да се изследва степента на агресивност при състезателите и
хората, които не се занимават активно със спорт и да се сравнят
резултатите.
- Да се изследва физическата агресия в двете групи и да се
съпоставят резултатите.
- Да се направи анализ
Методи на изследването
Диагностика на склонността към агресия чрез въпросник
(BPAQ) Бъс- Пери. Този инструмент с 29 айтема измерва четири
аспекта на агресивността:
- физическа агресия
- словесна агресия
- гняв
- враждебност
Оценка по скалите:
До 50%- норма до лека степен
50%- 70% - от лека до умерена степен
над 70%- изразена степен
Инструментът позволява да се оцени не само колко агресивен е
даден човек, но и как тази агресивност се изявява.
Анализ на резултатите
Анализът на резултатите от въпросника Бъс- Пери се извършва
по групи.
Експерименталната група се състои от 10 състезателя в боен
спорт, които са на възраст между 20-35 години.
Контролната група се състои от 10 човека, които не се
занимават активно със спорт и са на възраст между 20-35 години.
Първо се обобщават данните на групата, превърнати в проценти, след това се прави съпоствка между двете групи.
След проведеното изследване и сравняване на резултатите от
двете групи (Вж.Таблица 1), се установи, че състезателите в бойни
спортове са с изразена степен на агресивност (73 %), в сравнение с
хората, които не се занимават активно със спорт, чийто резултати сa
от лека до умерена степен на агресивност (54 %).
Хипотезата, че състезателите в бойни спортове, ще покажат повисоки стойности на агресивност, спрямо хората, които не се
занимават активно със спорт се потвърждава.
231

След сравняване на резултатите на двете групи по скала
“физическа агресия” (Вж.Таблица 2) , се установи, че състезателите
са с изразена степен на агресия, спочти два пъти по-високи
стойности (80%) спрямо, хората, които не се занимават активно със
спорт (43%), които са в норма. Хипотезата се потвърждава.

А
Общ резултат

Таблица 1
Резултати от изследване агресивността (А)
Въпросник на А.Бъс- М.Пери
Експериментална
Контролна група
група
73 %

54 %

Изводи
Предполага се, че при експерименталната група водещо е
зачитането на собствените правила и незачитане и несъобразяване с
норми и права на другите.

ФА
Общ резултат

Таблица 2
Резултати от изследване физическата агресия (ФА)
Въпросник на А.Бъс- М.Пери
Експериментална група Контролна група
80 %

43 %

Изводи
Физическата агресия се изразява се във физическо насилие,
нападателно поведение, което може да доведе до увреждания и
сериозни последици.
Предполага се, че експерименталната група е готова да прилага
физическа сила, която се превръща в основно средство за решаване
на проблеми.
Техники и модели за контрол
Въз основа на всичко написано дотук, е добре да се разработи
стратегия за справяне с агресията в спорта. Необходимо е първо да
се определят ситуациите, в които най-вероятно се проявяват
агресивните действия на спортиста. Вероятността за агресивно
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поведение е голяма, когато състезателите са фрустрирани
вследствие на:
- загуба
- възприемат съдийството като несправедливо
- изпитват физическа болка
- не могат да разгърнат потенциала си по време на играта и др.
За жалост тези ситуации не винаги могат да се контролират.
Въпреки това състезателят може да бъде научен да контролира
своите емоции и реакции.
Прекаленото акцентиране върху постигането на победа, допринася за възникването на фрустрация. Само по себе си желанието да
се достигне до победа не е лошо, но не бива да се насочва вниманието върху необходимостта за победа, за да не възникне агресия
в случай на загуба.
Когнитивно-поведенческа терапия
Обсъжда се ситуацията, оценяват се нагативните емоции и се
прави анализ на негативните мисли. Трябва да се изведе източникът
на гнева, да се признаят вредите от такова поведение и да се
намерят други поведенчески подходи, които не включват агресия.
Самообучение
Реймънд Новако (Raymond Novaco) от университета в щата
Калифорния е разработил програма за контрол на агресията. Той
смята, че е особено важно човек с висока емоционална реактивност,
да се научи да разговаря мислено сам със себе си, по спокоен начин
за тази конфликтна ситуация, в която е бил въвлечен. [7].
Моделиране
Този способ педполага демонстрация на лица, нямащи базови
социални умения, като пример за адекватно поведение. След
демонстриране на различни модели на поведение, водещи до
достигане на набелязаната цел от участниците, често се наблюдава
подобрение в тяхното поведение.
Ролеви игри
Този метод се прилага на лица, преминаващи през тренинг за
социални умения, представящи себе си в ситуация, когато се
изисква реализация на базови умения. Това дава възможност да се
провери на практика модела на поведение, който те са научили в
хода на моделирането.
Установяване на обратна връзка
По време на този тренинг, с лицата се установява обратна
връзка във вид на позитивна реакция на тяхното поведение. Те се
поощряват или възнаграждават за желателното и адекватно социал233

но поведение. И обратно, положителната подкрепа ще отсъства, ако
те се връщат към предишните неприемливи модели на поведение.
Релаксация
Емпирично е доказано, че методът релаксация е ефективно
средство за редуциране на напрежението и състоянията на възбуда,
които често се разглеждат като предшестващи откритата агресия.
Заключение
В бойните спортове, разглеждани в този доклад, физическият
контакт е задължителен, а агресията е просто необходима. Агресивните тенденции в спортните ситуации, допускащи прояви на
контролирана враждебност, в някои случаи могат да се усилват, в
други да намаляват. Ако състезателят има голяма потребност от
агресивни действия, а неговите опити да прояви агресия водят до
фрустрация, то агресивността в него по-скоро ще се съхрани.
Нивото на агресия скрита или явна, съществено се изменя преди, по
време на и след състезание или тренировка. Смята се, че произходът
на агресивните тенденции и съответното поведение в спорта може
да се проследи от ранния опит. Въпреки, че агресията е трудно за
контрол, опасно и твърде разпространено явление в съвременния
свят [3], под влиянието на своевременни санкции и наказания за
пряка проява, поведението на индивида би могло да се модифицира.
Изборът на тази тема бе продиктуван от дългогодишните ми
наблюдения и преки участия в състезателната дейност. В заключение бих искала да подчертая, че настоящият доклад не претендира
за изчерпателност.
В хода на изследването възникнаха много въпроси, които ще
бъдат изложени и разгледани в по-нататъшните ми изследвания за
проблема с агресията при състезателите в бойни спортове.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧНОТО „ЕПОХÈ” – ОТ МЕТОД КЪМ
МЕТОДОЛОГИЯ: „ПЪТЯТ НА ПСИХОЛОГА”
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ВСУ „Черноризец Храбър”
PHENOMENOLOGICAL EPOCHÈ – FROM METHOD TO
METHODOLOGY: “THE PATH OF THE PSYCHOLOGIST”
Assoc. Prof. Ivaylo Lazarov, PhD at Varna Free University
Abstract
The paper explores the core of phenomenological method in philosophy
and psychology – namely so-called ‘phenomenological reduction’. Presented
are two phases of reduction – ‘phenomenological-psychological’ and
‘transcendental-eidetical’. Special emphasis is laid on the destructive side of the
method (so-called epochè) through which reaches the marginal horizon of
psychological transcendentalizing.
Key words: phenomenological reduction, epochè, empire, transcendentality, transcendental subject, immanent experience, transcendent objects.

В тази статия ще става дума за сърцевината на феноменологичното изследване във философията и психологията – феноменологичната редукция. Опитът на автора за творческо преоткриване на нейната посока, цел и етапи, би разкрил в още по-голяма
дълбочина смисъла на това – методът да бъде мотивирано използван и да се утвърждава неговата приложимост и приносност в
контекста на една изцяло некласическа парадигма за съзнанието с
неговите конститутивни способности да осветява биващото до
пределите на самата световност.
Редукцията изразява пиетета за изследване, което не се базира
на критично непроверени, иначе казано – критично непрецизирани
– догматични предпоставки като изходни „опорни точки” на който
и да е емпиричен анализ. Въпросният пиетет се диктува от особеното (и в крайна сметка несравнимо с нищо друго) разполо-жение и
разпростиране на предмета на изследване на феномено-логията –
съзнанието, чието свойство да „усвоява” познание създава антиномичен опит по отношение на възможността за него-вото материално, предметно предпоставяне. Трудността се състои в това, че
предметността на опита бива означавана тъкмо съзнателно и
психологията някак е длъжна да държи сметка за следната конститутивна изначалност: че опитът не е зададен фрагментарно,
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предметно-достатъчно и сам за себе си, а е плод на своеобразна
иманентно-съзнателна телеология и синтетични идеализации,
гарантирани от тъкмо идеалната (съзнателна) форма на неговото
явяване – като аперцептирана цялостност, еднородност и компактност. И тъкмо феноменологичната редукция, такава, каквато ни я
предлага създателят на феноменологията Едмунд Хусерл (1859 1938) в цялостната рамка на своя метод, идва в помощ на стремежа
(и вече без нуждата от по-старата Хегелова диалектична „логика на
абсурда”1) някак теоретично по-пълноценно и вече в некласичен
дух да бъде решена невъзможно изглеждащата разходимост между
форма и материя, анализ и синтез, Cogito и Sum в рамките на
съзнателните перцептивни актове на познаващия субект2. Ясно е
при това положение, че към настоящата тема се подхожда с едно
дълбоко и, надявам се, приносно разбиране на едновременната
психологическа и философска нейна проблемност, налагащо и
специалния ни аналитичен ангажимент на тези страници: няма как
онова, което се явява в опитната емпирия, да е същото това,
което установява явяването изобщо. Това е много специален
проблем за началата на психологичния анализ изобщо. Така
ситуацията около съзнанието в светоносността му на познание е
една изначална и вечно начеваща тема на феноменологичното
изследване, която никога не би си позволила да допусне
изследователската глупост наивно-натуралистично да обективира
съзнанието, отказвайки се да го припознае откъм самите
фундиращи основания на световността, сиреч – като субект на всяка
възможна феноменална емпирия, като фактор на всяка една
светоносност3.
***
Замисълът на Хусерл спрямо метода на редукцията (както той
го нарича в най-съществения аспект на неговата конкретизираща
приложност – феноменологично epochè4) е домогване (до) и удържане на безпредпоставъчен субстрат на емпирията, инкорпориран
не в обективната предметност, която изследваме, а в самата форма
на познавателния достъп, посредством която се осъществява и
протича отчетът на всяко възможно предметно означаване. Във
Вж. Хегел, 1969: Разум В, § 438 – Чистото Аз
Вж. Хусерл, 1991: 17-19
3
Срв. с пак там: 59-61
4
Вж. подробности в Husserl, 1959: VIII, 127
1

2
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феноменологичен смисъл безпредпоставъчността обаче не означава
едновременно и антиаксиоматичност. Аксиомата тук си остава, но
тя се забелязва рефлексивно, а не наивно, и дедуктивно, а не
индуктивно, и трансцендентално, а не емпирично – като самата
(само)осъзнаваща се когнитивна матрица, през която се афектира
знанието. Стремежът към безпредпоставъчност, философски погледнато, е по същество антиметафизически, доколкото постулатите
спрямо всяка възможна физика и тривиализираща „таковост”
(suchness) на прилежащия световен материал, в частно-емпиричните
науки и чрез класическите изследователски методи не се подлагат
на процедурите на критическа преработка и Декартово усъмняване.
В този ред на мисли, основната задача на феноменологичната
редукция е да изчисти научния анализ от всякакъв догматичен,
неудостоверяващ се в рефлексията, постулатен баласт, използвайки
по същество именно стерилизиращата логика на апофатиката
(позната ни още от средновековната религиозна философия) – определенията на тази логика са отрицателно-констатиращи, те редуктивно довеждат изследването до същественото, необходимото и
формалното, отстранявайки поетапно несъщественото, случайното
и материалното. Процедурата по тая стерилизация има своите основания в психологическата интенционалност и за нейните специфики и следствия ще става дума в хода на изложението. Тук е
мястото само да изтъкнем генералната цел на Хусерл с разработката
и прилагането на метода – а тя е отхвърляне на класическата
парадигма за изграждане на обективна наука, методологична
преоценка и ревизия на всички натуралистични, сиреч метафизично базирани, науки и научни методи, епистемологична
преориентация на познанието от наивно-емпирична дескриптивност
– към феноменологична конститутивност на изследваните опитни
положения.
Би било твърде опростенческо и изследователски некоректно
да се стесняват границите на редукцията, свеждайки ги до радикалното провеждане на принципа на въздържането – епохе. Епохе си
остава главно апофатична рефлексия, при нея позитивните задачи
се постигат преди всичко чрез целенасочено negatio спрямо неотрефлектирания статус на перцептируемите предмети и отделности, тя е метод на въздържане от съждения и оценка – бих казал
даже, че епохе е, собствено, решаващата процедурна стъпка, удостоверяваща метода на трансцендентализацията в качествата му на
когитативно изчистване на даденото до „хоризонт на съзнателна
иманентизация” и субект/граница на възможната верифицируемост
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на емпирично предметното и подръчното. Заедно с това, епохе е
само начална процедурна стъпка, доколкото типологията на редукцията включва следните два типа: въздържаща (рестриктивна) и
съзидателна (конструктивна) с релевантните им задължителни фази
на провеждане в процедурата: феноменологико-психологическа и
трансцендентално-ейдетична5.
Феноменологико-психологичната редукция провокира и по
същество отменя естествената нагласа, вкл. и в по-редките случаи
на взаимстване на откровено природен детерминизъм, когато тя
имплицитно се предпоставя в анализа на някои позитивни науки.
Редуктивно-феноменологичното при това положение определя своя
ход съобразно „шока” на изследователя-психолог от тази догматизираща алиенация на трансцендентните обекти, които няма как да
гарантират истинна достоверност на познанието за тях, ако битието
им е установъчно прието за изначално отделено от когитативния
поток на съзнателното преживяване. Целта на редукцията, следователно, е очертаването сферата на иманентното като именно вътрешния, недогматичен и достоверно-конкретен пласт на всяка
перцептивно яваваща се световна удостоверимост. Поначало въобразената „чиста трансцендентност” спрямо съзнанието си остава
неразрешима епистемологична загадка с оглед на естествената нагласа. Тази загадка получава шанс за разрешение именно в епохерефлексиите на една феноменологична психология. Тъкмо тук
следва да вземем предвид наследството на Франц Брентано и
неговата дескриптивна психология6.
Брентано прокарва в психологията фундаменталната идея за
аподиктичната очевидност преди всичко на вътрешния (иманентен) свят, сиреч – първичността на битието на психичното/
съзнанието и неговите феномени именно като конкретен, неоспоримо-субективен опит, неподвластен на процедурите на субектнопсихична самозабрава или безкритичен трансцензус. Така феноменологико-психологичната редукция трябва да разчисти полето за
действие на дескриптивната психология като генетично първа
феноменологична дисциплина. В подобен редуктивен психологичен
план методът епохе е строго апофатичен; тази апофатика сканира
нерефлектираните условности на всяка трансцендентност, подчинявайки ги именно на аподиктичното условие за причастност към
иманентното епистемологично удостоверяване, което би било не5
6

Вж. Хусерл, 1991: 177-8
Вж. Brentano, 1981, 1995

238

възможно извън рефлексивно осветяващата рамка на една изначално психична идеация, в чиито граници и очертана субектна
единственост опитът би могъл да бъде (макар и частично, рисково)
удържан като мой, сиреч цял и завършен, макар и фено-менливо
изтичайки като поток. Епохе се въздържа от обективиращи позиции
в опита – така биват критично изключвани полагащите неотрефлектирана трансцендентност съждения, така се очертава и психично
иманентното като като сингуларен (парадоксално дискретен и в
същото време светови) хоризонт на оная иманентност, която никога
не би емпиризирала живота на съзнанието до степен да превърне
последното, изобщо идеално-идеиращата процедура по означаването и субективно-предметното смислодаряване, в епистемологична
безсмислица, както това се прави от естествената установка на
натуралистичните (класически) изследователски школи. Прагматизираният термин, който използва Хусерл – Einklammerung7, означава „поставяне на света в скоби” или „заскобяване” на реалността8;
така светът от „свят на обектите” се превръща в „свят на обективацията”, като посредством епохе феноменологичният психолог
започва да държи сметка не за обективно-дескриптнивния (както е в
естествената нагласа), а за субективно-конститутивния момент
спрямо биващите – те не просто биват означавани като „обективно
налични”, напротив, те биват процедурно преразпознати посредством идеиращото условие за възможност на опита изобщо – откъм
границата/хоризонта на субективно/съзнателно отдаване на значение. Така преразпознаването им ги установява установъчно не като
първични условия/причини за познавателна афектация сами по себе
си, а като когнитивно конституирани условности откъм редуктивно
изчистващия съдържанието на опитните си достояния субект.
На евентуалната провокация – на какво тогава би могла да се
дължи афектацията към мислене и познание изобщо, феноменологията отговаря: на пресрещането на света изобщо (и като чист

Вж. Husserl, 1959: ІІ, 311
„Във или извън скоби, реалният свят престава да бъде гносеологически функционален, той е
„окачен на гвоздей”, „суспендиран”. Именно тая ситуация на временно отложена
функционалност на реалността се разглежда от феноменологията като най-благоприятно
условие за адекватното изследване и постигане на света на самоочевидните психологически
феномени.” (…) „Аз нямам никакво основание да се съмнявам в съществуването на света –
заявява Хусерл, – но се питам дали то е напълно сигурно… и се замислям над
математическата очевидност, която ме кара да различавам емпирична и аподиктична
несъмненост.” – Хусерл, 1991: 139-40
7
8
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феномен9, необременен от същност извън съзнанието), чиято
предметност и обективност обаче не е предопределена в себе си
като фатализираща субстанция, което ще рече, че неговата трансцендентност всякога вече е настигната в един хоризонт на
принципна значимост на (вече) наличното тъкмо като подръчно,
сиреч субектно-функционално.
И тъй, феноменологико-психологичната редукция се оказва
решаващата процедура по иманентизацията – попаднал веднъж в
полето на иманентното, опитът няма как повече да напусне
трансценденталния хоризонт на случването си като телос на всяко
възможно битийно разгръщане в широката световност. Пред една
такава аподиктично самоустановяваща се психологична аперцепция, всяка световност оттук нататък може да се яви само иманентно10 и по никакъв друг начин.
Говорейки за „пътя на психолога”11, тъкмо в зададения
контекст е моментът да обърнем внимание на интенционалността.
Проблемът „интенционалност”, поставен от Фр. Брентано, според
мен полага началото на некласическата психология и той, отчитайки новаторските идеи на проекта „дескриптивна психология” на
„учителя”, закономерно влиза като основополагащ учредителен и
процедурен похват за феноменологично разбиране за съзнанието
при „ученика” Хусерл. Произходът на термина е в латинската дума
intentio, означаваща намерение, воля, насоченост. Феноменологичното тълкуване на интенционалността се разкрива двояко: няма
съзнание без насоченост към онова, което се осъзнава; в същото
време е невъзможно удостоверимо битие на нещо, което не се
осъзнава интенционално. В идеята за интенционалност се таи
цялата продуктивна мощ на феноменологичния метод като
неемпиричен, антидогматичен и конститутивен метод, редуциращ привидно метафизичната световност до вътреопитни,
иманенто отрефлектирани феномени на чистото съзнание.
Тъкмо това дава правата на психологическата идеация да бъде
наречена „конституиращ принцип на световността”, превръщайки
психологията във философска, дедуктивна, телеологична наука.
Другото голямо постижение на интенционалността е феноменологичният отказ от предустановяване идентичността на съзнанието от
9
Повече подробности относно битието и понятието за чист феномен във феноменологичната психология – вж. специално студията ми – Лазаров, 2013: 269-74
10
Срв. Дельоз, Гатари, 1995: 45
11
Относно тази сполучлива заемка – вж. Хусерл, 1991: 177
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гледна точка на произход и принадлежност. Самостерилизацията на
метода по отношение изначалната тематизация на предметната
идентичност е велика теоретична заслуга на този метод, доколкото
във всеки момент на анализа, това е единственият познат ни метод,
който се самопроблематизира в тема12, запазвайки с отказа си от
идентичностна предустановеност отначало докрай (и в последна
сметка навеки) интригата на изследването. В границите на феноменологичната тематизация битието на феномена е неемпирично, то е
чисто, сиреч трансцендентално, към него не може да бъде приложена никаква метафизична мяра или дименсия, не се допуска то
да бъде сравнявано или отпращано към определени пространствени,
времеви или двигателни координати, надхвърлящи целостта на
текущата интенционална картина. По такъв начин пространството и
времето се оказват конституенти на намерението да се мисли
изобщо и да бъдат тематизирани определени световни явявания в
нагледното единство на аперцепцията, без да е възможно пространство и време регулативно да надхвърлят въпросното нагледно
единство и да си позволяват произволни и догматични съотнасяния
със следните хипостази на класическото научно разбиране за света:
предустановена емпирична предметност; спиритуална идеалност на
душевната субстанция (отвъд текущия феноменологичен поток на
трансценденталното съзнание); наличие на частен опит, отделен от
всичко останало; глобален ред и история и пр. метафизични
фикции. Интенционалността фактически преодолява най-голямата
опасност пред психологията, която успоредно с това е и, както
казахме, най-голямата глупост, която бихме могли да допуснем
изобщо – да се обективира съзнанието13, включително, в качеството
си на психолози, да си позволим да повярваме на теориите за
наличие на някаква негова „природа” или „произход”. „Съзнание
изобщо” е невъзможно дотолкова, доколкото интенцията е всякога
конкретна и насочена към нещо друго (предмет, концепт), който
бива осъзнаван. Следователно концептът „съзнание” е всякога само
условно и обстоятелствено, сиреч интерпретативно концептуализируем за нуждите на психологията именно поради парадоксалността
Срв. Гуссерль, 1999: §34
За трансценденталната феноменология съзнанието е съвкупността или сборът от
менталните актове откъм субекта, които – редуктивно погледнато – са в крайна сметка
„всички видове интенционални преживявания” (Хусерл); структурните компоненти на потока
на съзнанието са феномените, а неговото структурно-функционално единство е обусловено от
вътрешния му телос. Чистото, интенционално, доемпирическо съзнание, става достъпно за
анализ едва след прилагането на феноменологичната редукция.
12

13
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в процедурата по неговото нарочващо описание, пораждащо
тавтологичността на опита да бъде дефинирано нещо, чийто модус
поначало идеиращо надхвърля модуса на обектите и която и да е
предметност. Съзнанието за трансценденталиста е всякога
основополагаща среща, но не и припознаване. Съзнанието е само
феномен14 от хоризонта на отрефлектираната нагледна един14
В своята монография „Научното обяснение на света” Сергей Герджиков излиза с критика
на интенционализма на Брентано и Хусерл със следните доводи: „Умът не може да е насочен
„навън”, към предмет – полемизира Герджиков, – защото той не е „вътре”. Насочеността
навън е само на тялото, на очите да речем. Когато умът ми съзерцава облак в небето, той не
е насочен навън, а е идентичен със заостреното ми внимание, в което се открива облакът.
Когато пък той е насочен към моя зъбобол, той очевидно не е насочен навън. Най-ясно е ненасочването навън спрямо една ментална форма, да речем мисъл. Умът е зает с мисъл, да
речем за самия ум. Тогава е ясно, че няма насоченост навън (това обаче не означава, че
изобщо няма насоченост, просто умът (ми) и онова, което бива мислено, задават корелативно
отношение, извън което няма битие нито на едното, нито на другото – б.м., И.Л.).” –
Герджиков, 2000: 115. „А винаги ли умът има предмет? – продължава Герджиков (очевидно
имплицитно субстанциализирайки ума като свойство на антропоса, според парадигмата на
обяснение, която си е избрал – б. пак м.) – Съвсем не. Умът може да бъде изчистен от
предмети и това е обикновено неволно изключване на мисленето или всепризнатата цел на
медитацията, която се постига от всеки след някаква подготовка. Умът прекрасно може да се
остави сам на себе си и да се самоосъзнава и то непосредствено, а не като някаква мислима
‘същност’ или ‘предмет’” (пак там). Тук бих възразил, че имаме неразбиране от страна на
автора за схващането на същността при Хусерл – за последния тя се съзерцава именно
непосредствено след проведено епохе в рамките вече на трансцендентално-ейдетичната
редукция като фаза, следваща феноменологико-психологическата, т.е. тя е онова, което
остава вследствие феноменологичното изчистване на възприятието от процедурата по
десубстанциализация – същността е доведена тъкмо до преживяването, след като съобразно
класическото разбиране на опита тя е била откъсната от непосредствеността на съзнанието –
нейде в емпирията на натуралистичния опит. Нека да видим обаче по-нататъшните
констатации на Герджиков: „…Но още по-важно е да се установи, че „Аз съзнавам обект” не
е непосредствено изпитване, а е описание (…) Съзнанието не е вътре (…) Така разбираме, че
аз, предмет, съзнание (в противовес на феноменологията така, както я е схванал авторът –
б.м.), са описания, а не феномени на света. Феномени на света са небето, земята и морето,
дърветата, реките и планините. Все пак енергетично те са най-силно откриващи се. Ако хора
от различни култури опишат една и съща ситуация на виждане на дърво, във всички техни
изкази ще го има дървото, макар че съвсем не всички ще кажат, че съзнават, че възприемат,
че им е дадено, че въобще са някакви ‘аз-ове’” (пак там: 116). Бих възразил спрямо казаното
от Герджиков, че използваният „консенсусен” и „квазихерменевтичен” критерий за
открояване на феномените се отдалечава от изконното трансцендентално-феноменологично
разбиране на феномен като не-субстанциално явимо в чист наглед, без предварителноконсенсусно фиксиране на мяра и дименсия спрямо определени родове и видове явяващи се.
Феномен в смисъла на феноменологията е всяко едно явяващо се в потока на
рефлексивното съзнание и то не като предварително общоприета (консенсусноидентична) предметна или дескриптивно битийстваща отделност със своя емпирична
затвореност в себе си, а самата аперцептирана нагледна цялостност като светоносно
явяващ се трансцендентален конфигуратив на чистото възприятие.
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ственост; то припокрива опитните синтези отвън и отведнаж и в
нито един случай емпирично и докрай не се припознава в опита,
освен чисто феноменално, редуктивно изчиствайки самото себе си
по посока на трансценденталната субектност, задаваща самата
граница на нагледна явимост изобщо. Текущата смяна на отрефлектираните феномени, подлежащи на перцепция и когниция, за
феноменолога не създава нищо повече от илюзията за поток, който
обаче няма установен произход, нито начало и край, нито емпиричен еталон за съизмерване с каквото и да е друго от опита,
понеже прицелва опита изначално, като чист (неемпиричен, сиреч
феноменологичен) опит. Интригуващото и даже вълнуващото за изследователя, е че самият този поток е условност, доколкото още в
следващия аперцептивен акт той се превръща в чист феномен,
който отново бива подложен на критико-деструктивната процедура
на трансцендентална редукция като нещо отграничено от трансцененталния субект – така на който и да е феномен, дори и на самото
съзнание, изначално не се разрешава да надхвърли акта на интенционалното вживяване, бдително му се забранява изплъзване на
критиката и конституцията на всякога конкретно-феноменалния
психологичен опит – и в угода на отчуждаващия субектната редукция емпиричен и репрезентативен опит.
Редукцията, освен своя деструктивна страна, изразяваща се в
радикално епохе, посредством която се достига до изконния
хоризонт на психологическата трансцендентализация, си има и своя
конструктивна страна. Тя включва специални процедури по разпознаване, схващане и описание на очевидно дадените смислови
предметни единства – както неведнъж изтъквахме – в границите на
хоризонта на иманентния опит на феноменологичния субект.
Редуктивната преподредба на метафизично вече изчистения опит
минава през: 1) описание на ноетиката, т.е. на опитното преживяване като процес и съвкупност от актове, които се извършват във
всички структури на съзнанието; 2) описание на ноематиката,
сиреч на преживяното като самото съдържание на познавателния
образ. По такъв начин се очертава подразделяне на феноменологичната психология съобразно визирания редуктивен момент на
функционално-ноетична и предметно-ноематична15. Главният
резултат от последователното провеждане на деструктивен и
конструктивен етап е очертаването на потока на преживяването
15
Вж. подробности: Градинаров, 1996: 19. Ноезис по Хусерл е предметната насоченост на
съзнанието, ноема – мисленото вследствие на тази предметна насоченост.
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като иманентен на чистото психологическо Аз, при който повече
нямаме изрично диференциране на емпирико-феноменално и феноменологико-психологическо съзнание – напротив, двете доредуктивни нива, метафизично разкъсани поради ясната разлика между
съзнание и действителност, поставяна от естествен(ическ)ата нагласа, преливат в сингуларното единство на отрефлектираното до
единност трансцендентално съзнание, задаващо през себе си самата
чиста форма на светоносност. Феноменологичният опит повече
няма как да бъде емпиричния опит на метафизично откъснатото от
познавателния поток съзнание – той е редуктивно изчистен, и
въпреки че запазва взаимодействието с прилежащия „светови
материал”, той никога повече не би допуснал припознаването на
коя да е отделност като емпирично реална в смисъла на класичните
рационалистични схеми за обяснение на опита, понеже всички
възможни световни случвания вече биват преразпознати като
смислови синтези в границите на трансценденталното съзнание, и
то, както казва Дельоз16, посредством епохе, никога повече не би
допуснало трансценденталното да бъде отново погрешно обяснявано по фигурите на емпиричното.
Така „пътят на психолога” – пътят на последователната
редукция до чистата инстанция на всеки възможен психологичен
опит, според Хусерл, вече е превърнала феноменологичната нагласа
в работещ некласичен метод. Познанието е аподиктично удостоверимо, пренасяйки се изцяло върху полето на съзнателното преживяване, което е конкретно и непосредствено спрямо източника на
преживяванията; съобразно така извоюваната си аперцептивна
самоудостовереност, субективността никога повече не би допуснала
метафизичното раздвояване със самата себе си, характерно за
естествената нагласа.
Пътят на метода до методология обаче, на този първи феноменологико-психологически етап на редукцията, е непълен. Тепърва следва да се разкрива ек-статиращата сила на самосъзнанието
под формата на онтологично конституиране на широката световност, дедуцирайки последната откъм пределните достояния на
трансценденталния субект. Тук следва решителната крачка от психологическо към онтологично, без обаче при Хусерл и преките му
последователи да бъде изпускана именно трансценденталната
Това е така, доколкото, според Жил Дельоз, тъкмо „трансценденталният (за разлика от
всеки друг – б.м., И.Л.) емпиризъм е (…) единственото средство трансценденталното да не
бъде възпроизведено по фигурите на емпиричното”. – Дельоз, 1999: 186
16
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„мяра”. Нека резюмираме първата фаза на редукцията: абстрахиране от индивидуалните антропологични, биологични, физиологични, емпирико-психични и социални характеристики на рефлексиращия субект, феноменологико-психологическо епохе спрямо
явяващите се опитни съдържания, изискващо „заскобяване” на тяхната безотносителна спрямо означаващото съзнание обектност. Как
по-нататък обаче трансценденталният субект би следвало да конфигурира поновому в позитивен аспект широката световност и вече в
собствената си сфера на саморазгръщаща се иманентизация? За
осъществяването на тази цел се разгръща втората фаза на редукцията – трансцендентално-ейдетическата.
При нея акцентите вече са разменени. Сега главен предмет на
изследване е иманентното, явяващо се първата феноменална степен
в редукцията на емпиричното съзнание – образно казано, редуктивното „излизане навън” парадоксално цели непосредствено възприеманото като вече неотменимо иманентно, доколкото феноменологията отчита, че чистият опит никога не напуска идеалния
конфигуратив на своята чиста значимост – тогава въпросът, който
ще се поставя оттук нататък е как така явяващите се обекти
изобщо значат. Тогава пък основната цел на тази фаза на
редукцията ще е сферата на трансцендентното, което редуктивно
вече не е визирано като „реално съществуващи предметности”, а се
задава като техен обективен смисъл и значение откъм света на
чистите значения. Вземайки заемка от Платон, Хусерл подразбира
въпросните обективности като идеални същности, ейдоси – те
именно дават и названието на втората фаза на редукцията. Следва
ново прилагане на рестрикцията на радикалното епохе – този път в
помощ на ейдетичната конституция на биващото. Едва в предметната иманентизация откъм чистото съзнание психологичният
опит може да се сведе до трансцендентална ейдетика, доколкото
обектите, дори и конститутивно иманентизирани, са реални именно
като чисти, неемпирични в тривиалния смисъл, а това ще рече –
идеални значимости (ейдоси), представляващи в крайна сметка и
условия за възможност на самите предметно-емпирични явяващи
се. В този процедурен ред „самите неща” (сиреч, идеалът на познанието за емпирично-обективистката нагласа) се извеждат редуктивно и като пределно епистемологично достижение до първоизточника на познание (спрямо една феноменологична психология) се
маркират с термина „жизнен свят” (специално при Хусерл17; при
17

Вж. подрбоности в Гуссерль, 1999: §§27-30.
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Алфред Шютц терминът има по-различен смисъл в контекстите на
феноменологична социология18). Това (за Хусерл) е сферата на
предпредикативния опит, един „свят” с очевидно ейдетична природа, който е условие за познание изобщо, но не и познавателен
резултат. Така феноменологично реалното, посредством трансцендентално-ейдетичната редукция, при Хусерл е по-скоро нещо като
„чист идеал”, който „стои” повече в началото, отколкото в края на
познавателния цикъл, доколкото без него е невъзможно познание
изобщо. Затова и за феноменологията реалното е в крайна сметка
идеалното – някакъв чист ейдос, който е основа на познанието
изобщо, без оглед на съдържанието му, гарант на интенционалността, и няма нищо общо с менливия поток на съзнанието, в който
сме впрегнати, пресрещайки феномените, взаимо-пребивавайки с
тях в процеса на възприятието...
Методът на редукцията става методология с оглед на пределните достояния на проникновенията си. Това редуктивно преобръщане на слога от емпирично до трансцендентално, от изцяло
обективно-трансцендентно до субективно-иманентно позициониране на емпиричните дадености спрямо хоризонта на значението,
превръща въпросната иманентност в център и „сцена” (Левинас) на
цялата възможна разиграваща се световност – съобразно синтетичната „принципиална координация” (Р. Авенариус) на значенията,
изграждащи световността, и доколкото всяка битийна наличност в
хоризонта на рефлексията, е конститутивна откъм субекта на
чистия опит и следователно – значима току до самата си непроницаема плътност, понеже е означавана именно през формата на
всеобщност, каквато представлява саморедуциращият се субект на
първоначалния психологичен опит.

18
Обработвайки първоначалното Хусерлово понятие жизнен свят за нуждите на
феноменологичната социология, Алфред Шютц внася някои съществени допълнения към
термина (впрочем в рамките на настоящата статия не си поставям специалната
изследователска задача да изтъквам и теоретично прецизирам нюансите в разбирането на
понятието, предложени ни от двамата учени). Според него жизнен свят е светът, „в който
съобразно естествената нагласа ние като човешки същества сред подобни нам преживяваме
природата, културата и обществото, взимаме отношение към техните предмети, влияем се от
тях и действаме върху тях. В тази нагласа съществуването на жизнения свят и типичността на
неговите съдържания се възприемат като безвъпросно дадени, докато това не се промени...
Можем да говорим за основни допускания, характерни за естествената нагласа в жизнения
свят, които са възприети като безвъпросно дадени, а именно допусканията за константността
на структурата на света, за константността на валидността на нашия опит за света и за
константността на нашата способност да действаме върху света и в света” – Шютц, 1985: 52.
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ЕСКИЗ КЪМ ЕДНА ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ЖЕЛАНИЕТО
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ESQUISSE ON A PHENOMENOLOGY OF DESIRE
Associate Professor Ivaylo Lazarov, PhD
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Abstract
This treatment reveals a complete phenomenological perspective viewing
on the problems of desire. Specifying levels and figurative components of this
theoretical problem, the text attempts to originate a non-trivial analytics of
desire, whose theoretical suggestions are in creative conjunction with such
phenomenological conceptual attainments as analytics of the Stranger,
hermeneutics of myself and ontology of the body.

Интересуващият ме въпрос е свързан с трансценденцията на
желанието – не само като адрес на онова, което бива пожелавано и
което според обичайната перцептуална установка изглежда да е
обективно външно и независимо на подтика ни да го имаме и да го
обладаем, но в настоящия изследователски опит са намесени и
съображения от методологично естество, доколкото изборът ми
предпочита един по-радикализиращ план за разнищване произхода
и посоката на пожелаващите импулси –този на феноменологията.
Именно радикализацията на метода в критико-рефлексивен план
разкрива коренно различен ракурс за аналитика на желанието,
изхождащ от нетривиализиращи разбирания за опита и обичайно
подразбираната „потопеност” на субекта на психичния опит „сред
нещата”. Последователното провеждане на радикализиращите
феноменологични процедури спрямо всяка ситуация на преживяване на желание разкрива неподозирани аналитични и диалектични измерения на проблематиката на желанието, включително и
такива проглеждания за неговата иманентна квазиструктура и чисто
условен функционализъм в преживяващия опит на субекта, които
иначе извън особения характер на феноменологичната нагласа и
провежданите в нейното русло критико-редуктивни теоретични
обезпечавания на изследването, остават изначално недостъпни и
следователно непреценени и неоценени от нефеноменологичния и
нехерменевтичен начин на мислене в психологията.
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Един „първи” и повече интуитивно-психологически поглед на
желанието го разпознава като влечение, което е осъзнало обекта си.
Източникът да се желае бива приеман безусловно откъм предметнообразната действителност. В популярната психология желанието
най-често се обяснява с нуждата да се задоволят определени потребности. Например гладът е потребност, която се стремим да
задоволим и желанието ни за хранене, породено от нея, е осъзнаването на тази ситуация. Ако се храним, преди гладът ни да е
настъпил, желанието няма да има време да се породи; за да се появи
то, необходимо е да изникне препятствие, да се почувства и осъзнае
някакъв недостиг, липса, незадоволеност. Тъкмо едно такова препятствие, съобразено с нуждата потребността да бъде задоволена,
ще задвижи у нас мотив за преодоляване. С право мнозина психолози твърдят, че на базовото ниво на личността, желанието се
ражда от фрустрацията, а тя на свой ред е пряко свързана с удовлетвореностите на тялото. Желанието оцветява афективния живот,
понеже е пряко свързано с него – предизвиква чувства и страсти и е
в основата на активната жизнена дейност, приемана преди всичко
като целенасочена активност за задоволяване на потребности. В
тривиален аспект, подтиците на желанието могат да бъдат овладени
и осъзнати, което означава, че желанието не подтиква към закономерни и автоматични действия по удовлетворяването му. Въпреки
че волята не действа без предварително желание, то не предполага
автоматично волевия акт. Можем да осъзнаваме глада си, да желаем
да се храним и в същото време да не предприемем нищо, за да
задоволим потребността си.
Приемайки очевидните обвързаности на желанието с полезните
теоретични открития в областта на фрустрацията и влеченията на
тялото, едно сериозно психологическо изследване едва ли би могло
да се задоволи с преднамерения методологичен редукционизъм на
желанията до чисто и просто „удовлетворяване на потребности” в
границите на една тривиализираща представа за опита, субекта на
желанието и обекта на пожелаваното. Истинският проблем пред
въпросната трактовка на желанието се оказва почти пълният отказ
на усложняващи се теоретизации относно произхода и корените на
желанието, които нямат нищо общо или имат прекалено малко
общо с обичайните доминантни символи и нарочващи процедури
откъм средата и условията на местообитаване на оня „жив организъм”, за който чисто и просто става дума при едно натуралистично описание на субекта и неговото „емпирично-телесно”
преживяване на опита. Всичко това се дължи на предразсъдъци,
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отнасящи се до натурализма на разбирането и безкритичното
доверие в природния детерминизъм, извикван на помощ за
обяснение на психичните явления и процеси, вкл. и отнасящи се до
желанието. Действителните корени на желанието обаче, неговите примордиални фактори и насочености, могат да бъдат открити едва чрез феноменологични редуктивни процедури1, имащи
първа цел да очертаят иманентния периметър на субективния
живот и още преди догматично да отпращат изворите на
съзнателна активност чисто и просто „навън”, т.е. извън
достоянията на съзнанието, сиреч към една неотрефлектирана
даденост на „простата емпирия” и в крайна сметка – към критикорефлексивно непроверена и следователно едностранно детерминираща психичния ни живот обектно-натурална/социална среда на
местообитаване.
Съзнателният избор на феноменологичната радикализираща
процедура, вкл. и в конкретния случай на опит за проблематизация
на желанието откъм сферата на психичната иманентност, и неизпускаща от око не само обекта, но и субекта на желанието (в
корелативния „Кантов план” на случването на психичен опит
изобщо), изхожда от следните съображения2: 1) Да се държи сметка
от самото начало на анализа какъв е принципът на случването на
опита a priori; 2) Да не се обособява метафизично (т.е. в абсолютен
смисъл) познание от съзнание; 3) Да не се отделя де-терминистично
„естествения ред” в света от неговото светоносно нарочващо
изказване в термините на самото му логическо под-реждане, което
означава, че самото формално-описващо/изказващо нарочване на
какъвто и да е обективен ред е в действителна модалност спрямо
възможната модалност на неговото обективно съдържание; 4) Да
не се догматизира обективно-генетичен фактор, надскачащ текущата генеалогия на избора на каквото и да е светово обяснение.
Налагащият се методологичен извод е следният: възможният
опит откъм съдържателните анали на позитивната наука не е
като действителния опит на нарочващото изказване на света в
терминологията на която и да е научна картина на света. Найхарактерното за аналитичната философия и емпирично ориентираните светогледи, които все още доминират исторически в
1

Вж. последователността на изложението от статията ми „Феноменологично епохе
– от метод към методология: ‘пътят на психолога’” в настоящия сборник –
Лазаров, 2014.
2
Вж. повече подробности в студията ми – Лазаров, 2013: 237-8

250

изследването на битието (като обект на метафизиката) и на съзнанието (в контекста на емпирико-натуралистичната психологична
нагласа), е т.нар. „забрава на събитието”3, т.е. прокрадването на
конкретност през точката на мястото, а не през виртуализиращото
условие4 за всяка у-местност изобщо. По този начин събитието става
самото то място, а следователно започва привилегироването на
възможния опит посредством абстрахиране от механизмите на неговото всякога несвоевременно случване в актуализацията на изписването му. Съобразно този извод настоящото изследване на желанието
редуктивно-радикализиращо – на принципа на трансценденталната рефлексия – изтегля до хоризонт на иманентизация самата
основа на опита (вкл. и за да проведе аналитиката на желанието),
заличавайки в когницията на субектобектната корелация на
преживяването на световността всякаква изначална разделяща
разходимост между съзнание и познание, от една страна, и от друга
– между битие на субекта и обекта като самостойни емпирични
дадености, съществуващи извън визираната корелация и следователно догматично издълбаващи априорна пропаст между причинност и обяснителен схематизъм5.
Предимствата от рефлексивно-критическата кантианска десубстанциализация на традиционно приемания предмет за изследване
от науката психология (а им. психиката)6 следователно (и съобразно
3

Събитието в смисъла на една феноменологична онтология на другостта е изконно
действителната модалност на (действието по) изговарянето на света преди още да
се потъне в съдържателните, пост-наративни ефекти на възможния опит (последействието на онова, което бива обговаряно). Тъкмо събитието на говоренето
първично нарочва битието на обговореното в апостериорния ред на емпирията,
който – взет сам по себе си – не е рефлексивен.
4
Въпросното условие се забелязва само рефлексивно и се редуцира телеологично
съобразно критичния ход на запитването. То представлява чистото (неемпирично)
условие за поява на познавателната форма изобщо.
5
Вж. повече подробности в Димитров, 2004: 217-36
6
От трансцендентална гледна точка не съществува субстанциален носител на
психичното. Психичната обусловеност е условност, а не условие. Условието за
психичен опит се задава в чистата възможност на опита изобщо, условието за
психологическо съдене е зададено в чистата възможност за съдна способност изобщо. Условието за психична субстанция би следвало да се отнася до чистата форма
на действителността изобщо. Възможността на психологическото познание само
по себе си е при всички случаи зависима от трансценденталното условие на самата
рационалност да съотнесе априорната логическа форма към всяка една
феноменална форма (картина) на опита изобщо, където едва случайно, едва в
постфактума на рефлексията светът би могъл да „се освети” в съжденията на
емпиричната психология.
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вече предоставените препратки към друго мое изложение, отчитащо
методологичните прецизирания на изходните начала на анализа) са
свързани с превръщането на метода от частен – във всеобщ, от
преднамерено индуктивен – в чиста дедукция, от наивно-натуралистичен – в критичен и рефлексивен, от ноуменално емпиричен – в
трансцендентално-феноменологичен, а при всички тези случаи – от
просто метод – в методология, доколкото проблемните полета на
психологическо и философско, респ. на съзнание и познание,
съобразно чистата форма на нагледна феноменалност, се сливат в
едно.
Доколкото пред погледа на феноменолога всяка една аперцептирана ситуация на възприеманата световност може да се яви само
иманентно на трансценденталното съзнание и по никакъв друг
начин7, става очевидна неправомерността желанието да бъде
обяснявано с терминологията на натуралистично ориентираната психология, а произходът и посоката му – да бъдат детерминистично отпращани към някакъв илюзорен емпиричен
опит (и субект), приеман за поначало независим от иманентните
обработки на съзнанието спрямо средата, понеже последните
разкриват перспективи за обяснение, имащи по-дълбок онтологичен и епистемологичен адрес, изискващ специален неповърхностен анализ по херменевтично разкриване на скритите
пластове зад дадените. Така простият емпиричен анализ на
причините и последиците от желанието бива заменен от трансцендентална (по Хусерл) или екзистенциална (по Хайдегер) аналитика
на желанието, иманентно включвайки го като ейдетична фигура
(или екзистенциал), изначално конститутивна на самия жизнен опит
и то в границите на самата световност, която няма как догматично
да бъде откъсната от многопосочните силови полета на съзнателната/екзистенциалната саморефлексия.
Френският (пост)феноменолог Еманюел Левинас е убеден, че
обичайният анализ на желанието, срещан предимно в психологическата литература, не може да обясни индивидуалния копнеж на
желанието. „Според разпространената интерпретация в основата на
желанието се открива потребността8; желанието се смята присъщо
7

Срв. Дельоз, Гатари, 1995: 45
„Но така ние отново се срещаме с различието между Желанието и потребността:
желанието е стремежът, който Желаното въодушевява; то произхожда от своя
„обект”; то е откровение – докато потребността е празнотата на душата; тя
произтича от субекта.” (Левинас, 2000: 37)
8
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на нуждаещото се и ущърбно битие или на същество, пропаднало в
сравнение с миналото си величие. Така разбраното желание би
съвпадало със съзнанието за загубеното; желанието би станало
носталгия, тъжен копнеж по завръщането обратно. Но така то дори
не би могло да подозира какво е истински другият.”9
В подобен типично Левинасов смисъл Желанието не съвпада
с неудовлетворената нужда; то се намира отвъд удовлетворението и неудовлетвореността. Изпълва го отношението с
Другия, или идеята за Безкрайността10. За Левинас една
отдалеченост от Другия е радикална едва когато желанието не е
възможността да се предусеща желаното, ако желаното не се мисли
като нещо, предварително готово, ако се отива към желаното без
определено намерение като към абсолютна, непонятна другост –
точно така, както човек отива към смъртта. Желанието е парадоксално – то е в същността на самия парадокс на присъствието,
понеже учудващо съвместява „нещастието на щастливия” с „недоимъка на разкоша”11, дрогата (drug) на опиянението от присъстващите-други с мисленето на повече от това, което е мислено12 –
самата трансценденция на присъствието. Парадоксът е в това, че
изходът към самата трансценденция, от която произхожда
желанието, не принадлежи изцяло на световността и не се
конфигурира просто в опита – действителният генезис на желанието е неразпознаваем през значимите реалности на света; те,
както и самото желание, само препращат13 към един изначален

9

Левинас, 2000: 10
„Безкрайното в крайното, това, което е в повече в по-малкото – това, което се
осъществява чрез идеята за Безкрайността, се създава като Желание. Това не е
Желанието, което се утолява с притежаването на Желаното, а Желанието за
безкрайност, което желаното не удовлетворява, а по-скоро поражда (подч. м. –
И.Л.). Това е Желанието, което е съвършено безкористно – доброто.” (пак там: 26)
11
Вж. пак там: 37
12
„Тъкмо това – потвърждава Левинас – е Желанието: да гориш на огън, различен
от потребността, която насищането потушава, да мислиш отвъд това, което
мислиш. Поради това неусвоимо нещо в повече, поради това отвъд ние нарекохме
отношението, което свързва Моето аз с Другия идея за Безкрайното. Идеята за
Безкрайното е Желание. Колкото и да е парадоксално, тя се състои най-вече в
мисленето на повече от онова, което е мислено, запазвайки го по този начин в
неговата прекомерност по отношение на мисълта; състои се в установяване на
връзка с неуловимото, гарантирайки му статута на неуловимо.” (Левинас 1997: 51)
13
Срв. с Ясперс, 1994: 55
10
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адрес на метафизично предизвикателство14, който пронизва желаещия субект и неговите иманентни опитни притежания отвън и
отведнаж; последните са само закъсняващо отекване на нещо, което
интенцията за опит откъм трансценденцията изначално е прибрала в
себе си.
Достигането до радикалната другост и трансцендентност, изхождайки от тематичните презумпции на Хусерловата трансцендентална феноменология, на пръв поглед изглежда странна, ако не са
проследени историческите и логически тенденции в саморазвитието
на метода с оглед на провеждането на редуктивно-изчистващата
радикализационна процедура. С всяко свое следващо стъпало тази
процедура става все по-отявлено деструктивна и даже деконструктивна спрямо каквито и да са същностни заемки, имплицирани
постулати и „незабележими” хипостази, поддържащи „в изправност” спекулативно изведената картина на даденото.
И наистина, иначе некласичната Хусерлова методична радикализация в едно по-късно (вече постмодерно) време се оказва недостатъчна, доколкото самият Е. Хусерл15 остава пленник на един
друг дуализъм – за първичността на Смисъла пред Знака. При един
така запазен дуализъм провеждането на пълноценна генеалогия на
желанието изглежда все още невъзможна задача. Заслуга на
14
Според Левинас абсолютната трансцендентност трябва да бъде създадена
като нещо, което не може да бъде интегрирано. „Тя (метафизиката – б.м., И.Л.) е
обърната към онова, което е „другаде” и е „другояче”, и е „друго”. В най-общата
форма, под която е подведена в историята на мисълта, метафизиката в
действителност се явява движение, тръгващо от свят, който ни е познат (каквито и
да са непознатите земи, които го обграждат или които той крие), т.е. тя е движение,
тръгващо от обитаваното ‘при себе си’, от ‘у дома’ и отиващо към чуждото ‘отвъд
себе си’, към едно ‘там’” (Левинас 2000: 10), обграждащо с въпрос това всякога
„тук” на биващото при себе си. „Краят – другадето или другото – на това движение
– продължава Левинас – е наречен във възвишения смисъл на думата „Другият”.
Никакво пътешествие, никаква промяна на климата или на декора не би могла да
удовлетвори желанието, което копнее по него. Метафизически желаният друг не е
нещо друго като хляба, който ям, като страната, в която живея, като пейзажа, който
съзерцавам, като това мое Аз или този „друг”, който съм понякога за самия себе си.
От тези реалности мога „да се наситя” и в много голяма степен да се удовлетворя
така, сякаш съм ги пропуснал през себе си. Следователно тяхната другост е
погълната в моята идентичност на мислещо и на притежаващо същество.
Метафизичното желание (То е желание, което не може да бъде удовлетворено)
води към нещо изцяло друго, към абсолютно другия.” (пак там)
15
Това се отнася до голяма степен за учениците му М. Шелер и М. Мерло-Понти.
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екзистенциалната феноменология и всички разновидности на
(пост)феноменологията (след Хусерл), е достигането до още порадикална и философски изчистваща позиция. Освен че си остава
критика на трансценденталната употреба на способностите в
проекторията на Хусерловото епохè16, постхусерлианската феноменология – в лицето на М. Хайдегер, Ж.П. Сартр, Е. Левинас, Ж.
Дельоз, Ж. Дерида, Ж.Л. Нанси, А. Бадиу и др. – си позволява да
надхвърли пасивния синтез на самите мисловни актове, изобщо
да напусне чистата територия на cogito и синтетичната аперцепция,
оставаща при Кант/Хусерл единствено аподиктична самодаденост17.
Така, освен че бива забелязана трансфеноменалността на битието, доколкото се откроява провизорният спрямо феноменологията
характер на онтологията, но и самият феномен18 бива радикално
редуциран до знака и движението му се проследява като ефект. А
това ще рече – до чиста различеност от всичко останало, самото
мигновено изчезващо про-свет-ване на биващото в ставащото. В
такъв план феноменът вече не е Едното като подвеждане на
Същото, а само знак-за-Единосъщното. Ето защо чистата му виртуална поява в събитието на езиково нарочване на биващото съвпада и с мигновената му девиртуализация, която бива последвана от
ново виртуализиращо подемане. Феноменологията (от постмодерно
гледище) се превръща в наука за чистата афектация през знака на
подемането, а епохата свършва (бива стопирана) в абсолютната
непроницаемост на тялото (знака)19 спрямо релативността и
принципната вариативност на означенията. Съдбата на метода е
16

Вж. бел. под лин. 1 в тази статия.
В контекстите на Хусерловата трансцендентална феноменология трансценденталното его е само пасивно условие за разгръщащите се структурни съдържания (възможния опит). То приема интенцията като даденост, но то не носи
отговорност за пресрещането на тази интенция. Онтологична провокация е самото
наличие на интенция откъм натиска на феномените, която Азът поема, за да
конституира структурите на видимост. Онтологията не е егология тъкмо поради
въпроса спрямо едно трансцендентално афектирано его. Но тя си остава
феноменологична онтология, доколкото следи формата на явимост на всяко
друго. Тъкмо тази форма е виртуална.
18
В по-късната и вече онтологична феноменология феноменът е вече само знак
(„квант”) за единосъщното, а не едното като подвеждане на Същото – вж. поспециално Пенчев, 1996: 55, 65.
19
Ж. Дерида: „Знакът е изначално обработен от фикцията” (Дерида, 1996: 77)
17
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прерастването му в херменевтика20 – самата тя като разграничителен знак между феноменология и постфеноменологичните
деструктивистки и деконструктивни (анти)проекти.
При това положение, проследяването на действителната посока
и метафизични достояния на желанието се оказват фигуративно
решими само с помощта на радикалните достояния на феноменологична онтология, теоретично визираща самия/изконния буфер
между трансцендентно и иманентно (респ. между действителен и
възможен опит) през Аз-а на саморефлексията, конститутивно
извеждайки парадоксалните механизми на логосно-феноменално
просветване на биващото в ставащото.
В една друга моя статия21 предлагам фазово възхождаща
аналитика на чужденеца като уникално сложна и абстрактна фигура
„на границата”, разполагаща се в осцилиращото отношение между
абсолютно другия и идентичния Аз. „Чуждостта” на чужденеца,
вкл. и като субект на желанието, се таи именно в неустановимостта
и непредсказуемостта на тази осцилация, продиктувани от липсата/
отсъствието на твърди метафизични гаранти за устойчивост и
удържане на идентичността – собствената и на подлежащия ми свят
– пред лицето на Другия и Смъртта. Светът е реален само
20

Такъв – херменевтичен като парадигма и стратегия – е вторият, вече окончателен
момент на експлицитната деструктивност (първият е представен в другата моя
статия от настоящия сборник и той разглежда двете фази на феноменологична
редукция – феноменологико-психологическата и трансцендентално-ейдетическата – вж. Лазаров, 2014), обясняваща в крайна сметка и нуждата от самата
деструктивност като критическа процедура. Преодоляна е илюзията не само за
произход на смисъла, но и самата илюзия за произход, доколкото движението на
рефлексията към онтологична радикализация за първи път оспорва фигурата на
идентичността (пред лицето на абсолютната другост и смъртта), иманентно
предпоставяща принципа за „смислова перманентност на знака в пространството и
времето”. Така отпадат както трансценденталните референти, така и самата
процедура по трансцендентализация. Аргументативният тип дискурсивност бива
заменен от наративен, теориите биват пърформативно преразпознати чисто и
просто като „езикови игри”, чиито правила на обяснимост не са и не могат да бъдат
дисциплиниращи. Това е така, доколкото определеността е обект на действието, а
не обратното. Онова, което бива издействано актуално, е преди всичко идентичността; едва последната принадлежи на установените пърформативни правила и
процедури, структуриращи възможния опит. Но схващането на това изисква
логична финализация на деструктивната процедура спрямо последните остатъци на
метафизичен декаданс във философията
21
Вж. Лазаров, 2012: 32-49
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доколкото смислово „се осветява“ от чужденеца, самият той
присъстващ в света като друг на себе си – в собствено място и
време, които прииждащият Смисъл откъм Другия и Смъртта е
обречен да оспорва същевременно като не-свои, чужди. Съотнасянето на който и да е Смисъл спрямо света, обаче, е случайно,
обстоятелствено, изначално незадължаващо в аспекта на значимите
разкази, истините и императивите. Това превръща и самата персона
на чужденеца (в плана на социалното) в „случаен, заменим
индивид“, вторичен на епохата, средата и условията. Именно
парадоксалното съотнасяне в едно (същество, личност) на поета
идентичност, която се оспорва, създава почти шизофреничната
напрегнатост у чужденеца, изобщо абсурдността на неговото
съществуване, което феноменологично бива проследявано през
ефектите от кризата на идентичния Аз, като интернален ефект от
парадоксалното явяване на другостта. Цялата аналитика на
чужденеца като методологично осигуряваща аналитиката на
желанието в настоящия тематичен контекст, се мотивира от
нуждата да бъдат очертани абсолютните достояния на
феноменологична иманентизация и да се фиксира евентуалното
поле на срещата между присъщото и неприсъщото през
границата на света (субекта). Именно въпросното поле е, образно
казано, „мястото“, където се разполага чужденецът, тъкмо това е и
полето на разгръщане на вече отбелязаното парадоксално осцилиращо – между Другия и идентичния Аз – отношение. Така стъпалата на визираната аналитика, решават (в духа на Пол Рикьор22)
следните методологични задачи, успоредно с диалектичното проясняване на Чужденеца като проблем: А. Преход от феноменология на
значението до пост-феноменология на знака, което бележи и край
на класическото Хегелово-Хусерлово разбиране за феноменология;
Б. Самооспорване на метода (феноменология) и преливането му в
херменевтика на себе си23; В. Експлициране на онтология на
тялото като самата/изконната изява на философията24.
Ако генерално обобщим резултатите от проведената в цитираната статия аналитика на чужденеца, следва да заключим:
чужденецът като фигура на пределна самоотнесеност до чиста
22
Вж. характерната методология, прокарвана във фундаменталната книга на автора
– Рикьор, 2004
23
Вж. по-специално Рикьор, 2004: 184
24
Вж. едноименния параграф от монографията ми „Парадоксалната феноменология на другостта” – Лазаров, 2010.
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другост на всяко възможно иманентно опитно достояние,
събитийно отразява трансцендентното намерение на заемане, но не
му принадлежи – той е всякога вече вторично явяващ се в
качеството си на „субект на волята” в постскриптума на смисъла,
той е пресрещащият събитието „изговаряне” като първи конститутивен пост на наместването на знаците и символите в системата на
имитатора (познатото). Така припознаващ се като друг на самия
себе си, той е парадоксално желаещ изконния себе си същевременно в последиците на отчуждението поради пасивното поемане
на биващото през знаците на ставащото – и това желание е
продиктувано от страдателната обвързаност с опитните значения,
доколкото даже и най-елеменатризираното психологическо
обяснение правилно забелязва, че именно страдателността на
опита, продиктувана от изначалната среща между присъщо и
неприсъщо, поражда желанието – като „недостиг на битие”25,
неможещ да бъде компенсиран от смисъла, посредством който
всякога вторично и следователно – протезно… се оказваме призовани да си обясняваме изначалната неконгруентност между знак и
значение. Ако обаче въпросната „страдателност” в индуктивистки
ориентираната психология се самоотнася изцяло с напълно емпиричния хоризонт на самостойно присъствие на опитните достояния
в качеството им на предмети и образи, несъздаващи антиномични
затруднения пред едно феноменологично неизкушено съзнание,
свободно редуциращо проблематиката на желанието до чисто и
просто удовлетворяване на потребностите, то страдателността на
опита, отразена от феноменологичната рефлексия, изхожда от
25

„Следователно битието на психичната жажда – забелязва Ж.П. Сартр – ще бъде
битието в себе си на едно състояние и с това ние ще бъдем препратени към
трансценденцията на определен свидетел. Тогава обаче жаждата ще се превърне в
нещо, което е за тази трансценденция, а не за себе си – жаждата ще бъде желание
само в лицето на другия. Ако желанието трябва да може да бъде желание за себе
си, необходимо е тогава самото то да бъде трансценденция (подч. м. – И.Л.), т.е.
да бъде самотрансцендиране към желания предмет. С други думи, то трябва да е
недостиг, но не недостиг-предмет, не изпитан недостиг, създаден чрез трансцендирането на това, което не е, а трябва да е собственият си недостиг-на...
Желанието е недостиг на битие, желанието е в най-вътрешното си битие
споходено от битието, което желае (подч. пак м.). Така желанието свидетелства за
съществуването на недостига в битието на човешката реалност.” (Сартр, 1994:
210)
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редуктивната яснота за липсата на каквато и да е предметнообразна партикуларност на опитните достояния (и релевантната им възможност за удовлетворение на желанието посредством тях) извън наративно-смисловото събитие на всеизговарянето26, което при това положение се свръхконцентрира до
сингуларно поета страдателност – и превръщайки я в свръхстрадателност27 – именно в точката на пресрещането на изявително и страдателно в границите на чистия опит; а въпросната
точка, както вече казахме, е тъкмо чужденецът. Ето защо при
чужденеца (свръх)страдателността, афектираща желанието и пораждаща пожеланото, съотнасяйки се със симулативните условности на
системата на имитатора (познатото), не припознава своя източник
изцяло в тази система, препращайки по такъв начин и последния
адрес на желанието отвъд логосния конфигуратив на пожеланото
присъстващо – сиреч към изявата на самата трансценденция.
Моето „тук” като ек-зистираща ин-систенция (Хайдегер)
пребивава в отчуждаващата заблуда на копнежа от присъствие,
изразяващо вече визираната в Сартров контекст „онтологична
непълнота/несамодостатъчност” – то копнее да бъде навсякъде, да
бъде едновременно „там” и „тук”, да направи своето „тук” цялостно, да погълне всички „там” в себе си. Неутолимостта на копнежа е
в невъзможността да видя това („моето”) „тук” самò и в „себе си”,
да чуя своя говор без да говоря. Не противопоставящата се
идентичност на не-идентичността, а оставащата постоянно отворена
и незавършена „идентичност-в-различие” е онова „различие на
различието”, в която Азът достига до разбирането на самия себе си,
до саморазбирането като необходим момент от самоотнасянето му
към Другия. Забелязването на копнежа и желанието като една от
фигурите на самоотнесеност към другостта е свързано именно с
присъстващия зов на трансценденцията. „Погледът, който не може
да види сам себе си и който гледа напред, без да може да обзре
26

Вж специално бележки под линия 3 и 4 в наст. статия.
Макар и феноменологично оспорен и преразпознат като фиктивен, феноменологично редуцираният хоризонт на присъствието (пърформансът) е там и
изисква съобразяване, което засилва афектите на страдателност поради самата
изложеност на трансценденталната позиция на чужденеца до навъзможна самота и
самост, която (позиция) обаче същевременно следва отговорно да се вписва в
обусловеното ефектиране на маскарадна множественост (на присъстващите).
27
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своето „зад” – забелязва Атанас Игов, – е Желанието да види всички
„там” поради невъзможността да се види „тук” (това е буквално
абсолютната невъзможност на биващото в себе си – б.м., И.Л.).
Това Желание е по своята същност една дрога28 (drug – б. пак м.),
дрогата на зрението. Говорът, който не може да из-говори сам себе
си и който за-говаря, без да може да обговори своето мълчание, е
Желанието да из-говори неизговоримото „тук”. Това Желание е
дрогата на езика. В основата и на двете стои едно присъствие-слипса (подч. м.), съществуването, прицелено в цялостта, която не
постига никога, но на която е обречено. Да се улови пълното
присъствие, означава да се задоволи напълно това Желание
(подч. м.).”29 Пожелаващото отношение е имплицирано в самата
насока на погледа отвъд него: „Погледът, който съзира себе си в
зрителното си поле, е Желание, което се задоволява преди да е
пожелало.”30 От друга страна „пристрастеността към отражението на своето е дрогата на тъждеството, на само-задоволеността,
която е самото не-желание за Желание (подч. м.). Неподвижното
огледало, което със своята статичност изисква вцепенението на
оглеждащия се, е капанът на Лика. (То е коварна, емпиризираща
образа като-лика, западане без първо-източник – б.м.). То
удвоява Лицето без от-лика, без раз-личие”31.

28

В на-местването през значимо тяло („тук”) и потъвайки в неведение или
несъзнаване на примордиално-действителното условие за всяка у-местност
изобщо, съществото на „тук”, сиреч субектът на психологическия опит, се оказва
привлечен от дрогата (drug) на желанието спрямо абсолютно другото – така
желанието имплицира обладаване (откъм тяло) на телоса на целия хоризонт на
значимото биващо като присъствие. Копнежът е по всяко възможно „там” на
неконгруентната спрямо тялото значимост на присъствието, един копнеж, който
вторично редуцира желанието до медиацията на „нещо/някой особено значими”
изсред присъстващите във възможния опит, вместо да го отнесе до действителна
модалност – до абсолютната другост на всичко проявено – трансценденцията на
присъстващите.
29
Игов, 2001
30
Пак там
31
Пак там
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И тъй, инерцията на действието (изговаряне32) като последействащ ефект (откъм „присъстващия”, т.е. [откъм] имитатора –
своеобразната „чужбина” на чужденеца), изисква достигане до края
– простиране до/на телоса като цел и смисъл. Така бива изнамерено
присъствието на другите (респ. социално споделяния свят) в
качеството на конститутивен хоризонт на собственото битие. При
това положение става феноменологично очевидно, че фокусът и
импулсът на действието (изговаряне) биват изведени извън него
самото. Чужденецът отразява трансцендентното намерение на
заемане, но не му принадлежи – ако трябва да повторим, той е
всякога вече вторично (ситуативно) явен опитно, сред присъстващите на света, в постскриптума на смисъла, първонарочено
пресрещащ събитието „изговаряне”. През фигурата на чужденеца
както при никого се забелязва, че „наличното при себе си се е
оказало не напълно себе си” (Сартр). Ето защо автентичното
желание (като зов на трансценденцията и пресрещане на намерението) в изоставащото сказание на имитатора „бива редуцирано
за сметка на пърформативността [била тя „вътрешна” (на
действието) или „външни” (на системата)]”33 – такова е постмодерно гарнираното терминологично заместване на последиците
от озоваността в „капана на Лика”, за който говори Ат. Игов. „Зовът
на трансценденцията”, намерението за световност, като автентично
желание (дрога) на абсолютно другото (тялото34), не може да бъде
почувствано и схванато без посредничеството на присъстващите
знаци. Така това желание по/на тялото фактически бива преиз-

32
Изговарящият (сиреч действителен като модалност) Аз е Другият, „...откъдето
би трябвало да се заключи, че „аз”-ът на философиите на субекта е atopos, без
осигурено място в дискурса”(Рикьор, 2004: 32).От своя страна изговореният Аз е
Чужденецът – това е Азът на cogito, отпадналият от събитието на мястото
присъстващ Аз – в мястото на своето отлагане във времето. Чужденецът е
същият този Аз, който е. Чужденецът е загубеният в същото, който обглежда
същото свещено най-близко до Другия: в крайна сметка върху него „пада
тежестта” от събитието на Другия, той е par excellence пресрещнатият от Другия. И
същият този Аз, в едно из-губващо отстояние откъм идващия, всякога вече
закъснява (за срещата, понеже я отлага в пред-приемането на себе си).Аз съм е
отлагащо пред-приемане.
33
Ангелов, 2003: 11
34
„Тялото – забелязва Левинас – е постоянно оспорване на привилегията, дадена на
съзнанието „да задава смисъл” на всяко нещо; тялото живее именно като такова
оспорване.” (Левинас, 2000: 98)
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тълкувано телосно – през знаците и пърформативните правила на
идеиращо конституираната множественост/интерсубективност.
Според оригиналното онто-херменевтично изследване на
фигурата на желанието, предложено от Георги Ангелов35, доколкото
пърформативните игри се осъществяват в съвместното присъствие,
заучаване и съотнасяне с другите, те са йерархично структурирани,
създаващи асиметрии, властови. При това положение интенционалното отношение на желанието се разкрива тъкмо като
въвлеченост и то като такава, на която не може да бъде
отказано, т.е. такава, която изисква. Желанието е такъв тип
насоченост към света, който остава непрозрачен за рефлексивните
актове на съзнанието (и поради това анализът се нуждае, както вече
стана дума, от херменевтика, т.е. от тълкуване на скритите
смислови пластове в непосредствено дадените36). То, по сполучливия израз на автора, изразява „нощната страна” на собственото
битие: това, което присъства са симптоми, знаци, които в качеството си на следи отпращат към нещо, което вече е било, към един
архе-текст, приподписан от следата37. Тъкмо имитаторът или –
както го нарича Ангелов – logos-ът се разкрива… като онази среда
или хоризонт, в който по силата на собственото си битие е
захвърлено и присъства желанието. Ето защо собствената „позиция”
(изнамереност) на желанието е в самата себе си процесираща,
екстатична – тя е едно непрестанно говорене, езиково събитие,
вторично интерпретирано като вътрешен разговор със „себе си”38.
Всяка цел принадлежи (е откъм страната) на чужденеца, всяко
желание – на logos-a. Желанието конститутивно се съотнася с
трансценденцията на вътрешното мълчание (намерението). Желанието е въвлеченост в областта на logos-a тогава, когато тази
въвлеченост бъде възнамерена. Такова (метафизично домогващо
се, по думите на Левинас) желание не се отнася към структурата на
чужденеца и макар да прониква обсега на напреженията на
системата, не им принадлежи.
За феноменологията (Хусерл, Мерло-Понти) и Хайдегер
знакът в крайна сметка (макар и по различен начин от класическата
35

Вж. Ангелов, 2003: 8-9
Вж. Рикьор, 2000: 235-6, ІІІ, 2.1.
37
Вж. бел. под лин. 40.
38
По въпроса за вътрешното говорене и отношението „мислене – език” – вж.
Хайдегер, 1993: 215, както и Витгенщайн, 1988/Wittgenstein 1997: 106-14/262-71,
§§327-62.
36
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философска традиция) се оказва редуцируем по посока на феномена. Така самият феномен бива изтълкуван знаково, т.е. с оглед на
възможността за еднозначна интерпретация. Напротив, постструктуралистката концепция за знака-следа (Дерида) разкрива неговата
същностна непрозрачност39. Следата40 е свидетелство за отминаването на събитието, което не съдържа в себе си насоката на интерпретиране. Събитието или феноменът са потопени в негативността,
те нямат собствено позитивна определеност, т.е. тяхното тълкуване
е нееднозначно41. В това е и „смисълът” на желанието – според
тълкуването на Г. Ангелов – „то се разкрива при посредничеството на знаците и никога „като такова”, в пълнота”. То е
синоним на несамодостатъчност, изхождаща от себеразминатостта
на знаците и смислите. Феноменът на желанието изразява негативността на феномена; с този феномен е свързана възможността за
вариативност/другоразмерност на историческия разказ; затова желанието е подсказка за извечна отвореност и случайност на същото.
Посредством крайно напрегнатите антиципиращи отношения,
в които попадаме, опитвайки се да схванем желанието, нашата
аналитика, следвайки логиката на метода, напълно закономерно
39

„Именно защото знакът е чужд на присъствието пред себе си на живото
настояще, той може да се нарече чужд на присъствието изобщо – в това, което се
вярва, че може да се разпознае под името интуиция или перцепция.” (Дерида,
1996: 79) „Знакът е изначално обработен от фикцията.” (пак там: 77)
40
„Живото настояще – отбелязва Дерида – избликва, изхождайки от своята
идентичност със себе си и от възможността за ретенционна следа. То винаги е вече
следа. Тази следа е немислима като се изхожда от простотата на едно настояще,
чийто живот би бил вътрешен на себе си. Себе си на живото настояще е изначално
една следа. Следата не е атрибут, за който би могло да се каже, че себе си на
живото настояще го „има изначално” (следата е самата парадоксална мигновеност
на трансцендентално-различаващото явяване в хоризонт на присъствие – б.м.,
И.Л.). Трябва да се мисли за изначалното-битие от следата насетне, а не
обратно (подч. пак м.). Това архи-писмо действа в началото на смисъла.” (пак
там: 114-5) И Левинас: „Само едно битие, трансцендиращо света – едно абсолютно битие, – може да оставя следа. Следата е присъствието на това, което
собствено казано не е било нивга тук, това, което е винаги минало (подч. м.).
Следата като следа не води само към миналото, а е самото преминаване към едно
минало, по-далечно от всяко минало и всяко предстояще, които се подреждат в
моето време – към миналото на Другото, гдето се очертава вечността – абсолютно
минало, което единява всичките времена” (Левинас 1997: 65-6).
41
„Никога не е имало перцепция – категоричен е Дерида, – а „презентацията” е
репрезентация на репрезентацията, която тук се представя (парадоксално
едновременно – б.м.) като нейно раждане и нейна смърт.” (Дерида, 1996: 14)
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прераства в парадоксална диалектика. Подобно на първоизточника
си – една метафорична фигура, подобна на Фройдовото То,
автентичният обект на желанието надхвърля всякакви възможни
персонални предпочитания; последните са само вторична, закъсняваща алюзия за мистерията, предизвикваща изначалното онтологично отстъпване от другия. Желанието е от срещата, която в
привързването ни към следата на знака, започнал да означава,
неволно, но и съвсем абсурдно превръщаме в разлъка. Разлъката
пък е в усета за себеразминатост, непълнотата на екзистенцията,
която, както вече отбелязахме, Сартр сполучливо определя като
„недостиг на битие”. Преодоляването на „разлъката” и „недостига”
изисква в последна сметка невъзможното: пожелаване само и
изцяло на себе си дотам, че да се отиде отвъд собствената
„човешкост” на желанието – да се погледне без угризения и така да
се про-гледне спрямо мита за себе си, да се приеме апорията на
всякога несвоевременното изчакване на себе си42, да се пребивава в
без-крайната напрегнатост на окончателното отдръпване от себе си.
„Но не е ли присъщо на желанието – отбелязва в тази връзка Ж.
Дерида – да носи в себе си своето собствено прекратяване, смъртта
или призрака на желанието? Да се върви към абсолютното друго
не е ли крайната напрегнатост на едно желание, което се стреми
чрез самото това да се откаже от собствения си устрем, от
собственото си движение по присвояване (подч. м. – И.Л.)? От
себе си, и дори от доверието, тоест от ползата, която хитростта на
един неразрушим нарцисизъм все още би могъл да очаква от
безкрайното отказване?”43 Макар и породено вътре в хоризонта на
въпроса за битието (Бога), желанието в крайна сметка визира
абсолютната другост на този хоризонт, показвайки същностната му
несамодостатъчност44. Изглежда странно, но тъкмо така става
42
„...да оставяш за по-късно, да отлагаш (differer), и то да отлагаш преди
всичко мъдростта, разумните решения, значи да отричаш участта си на
смъртен (подч. м.). В такъв случай отстъпваш пред забравата и развлеченията и
скриваш себе си от битието-за-смърт...” (Дерида, 1998: 19) От такава гл.т.
парадоксалността на желанието е тъкмо в любомъдреното пожелаване чрез
пренебрегването/смъртта-на-себе-си да получиш себе си отвъд смъртта; ето защо
херменевтично пресятото и нагнетено през апоретичен опит желание на самия себе
си като някой друг е на практика обезсмъртяване.
43
Дерида, 1995: 19-20
44
„...никое отношение към себе си не може да бъде сигурно, че предшества това
желание (по Бог – б.м., И.Л.), тоест, че предшества отношението към другия, било
то и чрез траура по смъртта му...” (Дерида, 1995: 20)
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„възможно” постигането на „обекта” на Желанието – в действителната невъзможност да не се случи съдържателно въпросният
хоризонт/телос като „извечно същия”.
Третата задача за решаване с оглед на аналитиката на
чужденеца визира желанието през онтологията на тялото45 като
самата прицеленост (от чужденеца) на радикалния адрес на пожеланото46. Да положиш телоса като хоризонт на видимост откъм тяло
е фактическо начало на всяка философия (на тялото). При това
положение Corpus е аспектът на даденост на тялото като засвидетелстване (непосредствена изява), а Leib е телеологичният оттенък на тялото-битие. Никога не е налице несмислено тяло, защото
това тяло, което би било действителният край на смисъла, е винаги
извън зрителното поле и е субект на световното47. Състоянието на
телесното като форма на пребиваване е именно залагането като
телос, т.е. транскрибирането на значещото тяло. В самата тази
транскрибация на значимост към другото се разкрива статутът на
тялото като върховна онтологична ценност. Трансцендентният
обект на желанието в този ред на мисли е именно тялото като
невъзможния предел на смисъла – тялото като апоретичен израз на
извечната си чиста изява. Съществото на присъствието (чужденеца),
страдателно поемащо телесната изява като „своя”, желае не-своето,
45

Вж. подробности в Лазаров, 2010: ІІ, 3. Вж. също Лазаров, 2012: 42-3
Желанието е, както неведнъж изтъквахме, от неконгруентната спрямо тялото
„форма на безформеното” – то е поради съжд-ението (значещото тяло), което
поначало би могло и трябва да значи знака си, сиреч Другия (тялото, чистия
онтос). То е от съд-бата да съдиш, обвита/пронизана- от/пронизваща жаждата да осъдиш и тъгата да бъдеш съден. Тялото е тайнствен съд, то привлича чрез
пожелаване съд-бовно, сакрално (свещено), доколкото изявата му през смисъл
(световност) е отрицание на пълната изява. Именно тялото бива пожелавано и найвече като голо – доколкото голотата на тялото (пожеланата-непостигната пълна
битийна изява) е последната цел (goal). Едно бъдещо изследване (в този план)
върху аналитиката на голотата и превъплъщенията на желанието през медиацията
на тялото като еротичен обект, би могло още по-задълбочено да разкрие онтофеноменологичната генеалогия на желанието.
47
„Тялото на смисъла не е ни най-малко въплъщение на идеалността на „смисъла”:
напротив, то е краят на тази идеалност, следователно краят на смисъла...” (Нанси,
2003: 37) И още: „...в крайна сметка, както знакът изобщо, значещото тяло
представлява препятствие за смисъла. Или пък смисълът съществува от него,
всъщност смисълът интерпретира именно него, но тогава присъщото му място на
„тяло” става нещо повече от интимното място на една безплътна присъщност” (пак
там: 68-9).
46
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разкъсано от метафизиката на изявително и страдателно, тъкмо
поради пасивно/страдателно поетата изява на битие през значимо
тяло (телос) – като ето-това-мое-тяло, което ме самоудостоверява
субектно48. Тялото е онтологическо като наличност, като самата
наличност (онтос), затова то е органон на смисъла49. Всяка философия опира до тялото, всяка философия пожелава тъкмо
тялото, защото в своя радикализиращ рефлексивен ход фило-

48
Вече казахме: покрай множеството свои характеристики от аспекта на апоретичната напрегнатост, чужденецът е субектът на волята, който се противопоставя
на свързаното с плътта. В тази връзка: „Аз в качеството си на този човек: ето че
другостта взима връх над плътта с оглед на всяка инициатива. Другостта тук
означава примордиалност с оглед на всеки замисъл. Въз основа на тази другост аз
мога да царувам над. Ала примордиалността не е царуване.Плътта предхожда
онтологично всяко разграничение между волното и неволното (подч. м. – И.Л.).
Можем несъмнено да я характеризираме с „аз мога”; ала „аз мога” не произтича
именно от „аз искам”, а стои в началото му. Плътта е мястото на всички пасивни
синтези, които единствени могат да бъдат наречени творби (Leistungen): тя е
материята(hylè), в съзвучие с всичко, което може да бъде наречено hylè във всеки
възприет, апрехендиран обект. Накратко – тя е началото на всяка „алтерация на
присъщото”. В резултат на последните самостта предполага „собствена” другост,
ако можем така да се изразим, чиято опора е плътта. В този смисъл дори ако
другостта на чужденеца можеше – по някакъв възможен начин – да бъде
изведена от сферата на присъщото, другостта на плътта пак би я
предхождала(подч. пак м.).” (Рикьор, 2004: 509-10)
49
Апорията на тялото е в тяхната изначална срещнатост, но и отблъскване –
апорията идва от разликата между семантична и онтологична даденост. Тялото е
границата на възможното, следователно и – самата граница на смисъла.
Учудващият въпрос кой е смисълът? не получава отговор в собствено присъщото
„място” на смисъла, макар да си остава върховният смислен въпрос – той е питане
за трансценденталния случай, а не за онова, което се случва като факт. Смисълът
би поискал да се идентифицира в предметите (затова и желанието като вторична
субективна съотнесеност с хоризонта на подръчностите копнее вторична,
отчуждена преметна изява, въплъщение), но предметът като съществуващо е бил
вече застигнат от смисъла, така че няма как онтично биващо (предмет)
феноменологично да идентифицира Смисъла като такъв. Предметът е семантична,
а не мета-физична (онтологична) единица. Смисълът е мярката на параметър
относно феномена, а наличието на смисленост е в присъствеността. Апорията на
тялото е класическа форма на парадокс, самата изконност на парадокса на
другостта. Парадоксът е в субстанциалната непълнота на тялото – то
битийства като орган на субектния онтос, но без необходимост от оглавяване –
главата е в самото семантично отричане на главата като метод на органа.
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софията търси своето тяло, способността да се постулира свръхценността на тялото50.
Опитът от тялото е невъзможен опит51; самите полета на
възможност са необратимо предопределени от тялото като положеност. Тялото е феномен, но феномен, явяващ се в пред-зададен
модус на светова изопнатост през тяло. Рефлексията на тялото като
феномен е намерение за рефлексия през тяло (Corpus). Желанието,
на свой ред, е псевдопроява на това намерение, когато то е транскрибирано в хоризонта на възнамерената световност и там визира
достоянията на значещото тяло (Leib). Значи тук става дума за
особения онтологичен статут на тялото като предосноваващ формат
за рефлексия – тъкмо то бива пожелавано, но като самата метафизика, като абсолютното друго (Другият) на смисъла, който
само достига/докосва трансценденцията на значенията, но
никога не я постига. Това тяло е изначално раздвоено в себе си, то
в същността си се явява една апория, в чието решение навярно се
крие въпросът за смисъла52. Без яснота по тази апория не биха
могли да бъдат правилно проведени спекулациите за идентичността
на Аз-а, аналитиката на чужденеца, действителните достояния на
желанието и изобщо цялата философия на субекта53.
Погледнати от такава пределно радикализираща (чисто)
онтологична рефлексивна постижимост, според Нанси, „феноменологичните анализи на „докосването на себе си” винаги се връщат
към една първична вътрешност. Която не е възможна. Трябва първо
50
Тялото е ценност на света. В такъв план Ж.Л. Нанси отбелязва: „...именно
онтологията на тялото е самата онтология: битието в него не е нещо предварително или залегнало в основата на феномена. Тялото е битието на съществуването” (Нанси, 2003: 31).
51
Тялото не е потенциално, като конструкт то не принадлежи на възможния опит,
то се противопоставя външно на „свързаното с плътта”, понеже самото то сублимира потенциалното движение; тялото е телеология на вътрешната диалектика – то
не е онова, което се събира, а единствено се разкрива. Тялото е външният субект.
52
Вж. бел. под лин. 34.
53
Тялото е онтологичен орган, който се разкрива изявително – чрез вършене.
Тялото е поддържаща изява на битие изобщо. Проблемът е, че то върши, а не
субектът на историята, който бива чрез ставането на тялото. Затова изявително
позитивното (сиреч действителният опит) се пренася в оглавяването на тялотовършител (възможния опит), прехождайки по такъв начин от трансценденталност –
в световност. Така и се появява съзнанието на избора. Въпросният избор мултиплицира постижимостта от-тялото. Удоволствието, породено от удовлетворяване на желанието, е степен в експлоатацията на избраното.
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да бъда навън, за да се докосвам. И това, което докосвам, остава
нещо външно. Аз съм изложен на докосването на себе си. И
следователно, но именно тук е трудният пункт, тялото е винаги
навън, във външното, то е нещо външно. Тялото е винаги вън от
вътрешността на самото тяло”54. „Именно от самите тела ние имаме,
за нас, телата като наши чужденци. Нищо общо с дуализмите,
монизмите или феноменологиите на тялото. Тялото не е нито
субстанция, нито феномен, нито плът, нито значение. А отписаното-битие.”55 В такъв план визираната изконно апоретична
структура на самата екзистенциално-онтологична ситуация ни
навежда към следния извод: тялото е болка, доколкото е срив на
осъществяването; и тялото е индекс на битието като вечна
опасност56 и като намерение за допир57. В извечната непълнота на
постигане на въпросното намерение, което пресреща тялото като
значимо тяло (плът) и така вплътнява до непроницаемост
постижимостта на тялото през феномените на телесния опит,
отблъсквайки „телесното същество” до идентично с-ебе си, се таи и
пределно невъзможната мистерия на желанието като непреодолим
копнеж за преодоляване на страдателната липса „в мен” на такова
чисто друго, което активно би издействало анулиране на всяка понататъшна пасивно приемана повеля за изява на битие чрез тяло.
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СТРУКТУРА НА САМОТАТА И ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ
В НЕЙНОТО ИЗУЧАВАНЕ
Добрина Тодорова
ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, България
e-mail: todorova.dobi@abv.bg
Резюме: Самотата е сложен проблем, обусловен от социални,
психологически, икономически и културни фактори. Свързан е с взаимодействията и взаимоотношенията на човека с природната и социална
действителност, в резултат на което възникват различни психични
състояния и преживявания. Възприемането и преживяването на чувство
на самота влияе на ефективността на индивида, на неговите жизнени
функции, а в млада възраст и на формирането на неговата личност.
Всяко направление в психологията предлага свои подходи за обяснение на
причините водещи до възникване на самота, като от научна гледна точка
могат да се разграничат две тенденции, дължащи се на нейната негативна и позитивна насока. Съществуващото противоречие се изразява в
това, че от една страна то се възприема като деструктивно за личността, а от друга – се счита за необходим етап от самопознанието и
самоопределянето.
Ключови думи: самота, изолация, уединенеие, отчуждение, емоционална привързаност, интимност, доверие, уязвимост, откритост,
емоцио-нални реакции.
Summary: Loneliness is a complex problem determined by social,
psychological, economic and cultural factors. It is related to interactions and
relationships between man and nature and social reality, resulting in various
mental states and experiences. Perceiving and experiencing a sense of
loneliness affects the performance of the individual, his vital functions, and at a
earlier age - the formation of his personality. Each direction in psychology
offers its approaches explaining the reasons that cause loneliness, as from a
scientific perspective we can distinguish two trends in loneliness reflecting its
negative and positive direction. There is a contradiction connected with its dual
interpretation: on the one hand, it is seen as destructive to the person, but on the
other hand it is considered necessary stage of self-cognition and selfdetermination.
Keywords: loneliness, isolation, alienation, emotional attachment,
intimacy, trust, vulnerability, openness, emotional reactions.

Проблема за самотата е предмет на научно изследване от
редица науки изучаващи човека (философия, психология, медицина,
теология, педагогика), като всяка от тях има своя специфика,
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внасяща в изучаването на феномена нов аспект, обогатяващ
подходите за неговото разбиране. Теоретичното и художественото
осмисляне на проблема има древни традиции. За това свидетелстват
митовете на различни народи, библейски текстове, теологични
съчинения и древни литературни произведения потвърждаващи
факта на острото възприемане на самотата от хората през тази
епоха. Но не по-малък е интересът към този проблем и в наши дни
от страна на философи, учени и автори на литературата и изкуството, а милиони хора се сблъскват с нея в своя собствен живот.
Самотата е сложен феномен, свързан с взаимодействията и
взаимоотношенията на човека с обкръжаващата го природна и
социална действителност и водещ до възникване на различни
психични състояния и преживявания.
Самотата има сложно съдържание, включващо в себе си
множество форми, всяка от които се преживява по различен начин
от хората. От една страна проблема за самотата се оказва тясно
свързан с изучаването на процесите на интеракция и комуникация, а
от друга – с изучаването на процесите на формиране на междуличностните отношения и взаимното разбиране между хората.[1]
Изучаването на процесите на възприемане и преживяване на самотата има своята практическа актуалност, доколкото тези преживявания влияят на ефективността на индивида, а в млада възраст и на
формирането на неговата личност.
Преживяването на чувство на самота влияе върху жизнените
функции на човек: увеличава се неговата неувереност за бъдещето,
расте психичното напрежение, което се изразява във всички сфери
на човешкото съзнание: в морала, правото, културата и изкуството.
Откриването на причините за появата на самотата, аналитичното
осмисляне на нейната природа – означава индивида да се научи да я
приема, да се научи да се справя с нея и да се научи да я
преодолява. Виждането и разбирането на природата, естеството на
самотата, ще помогне на съвременния човек да намери стабилност,
да намери сили да се справи с кризисната ситуация, да поеме по
пътя на решаването на лични и социално-културни проблеми. От
тези позиции на теоретично осмисляне явлението самота има
глобално значение за човешкото съществуване.
Сложността в построяването на научна теория за самотата се
състои в това, че от една страна самотата се представя като социално обусловено явление с недостатъчно ясно определени критериални признаци, а от друга страна се явява като фактор на сложно
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психично преживяване, засягащо най-вече дълбините на човешкото
съзнание (рефлексия, интимност, субектност и т.н.).
Само при наличието на задълбочено изследване е възможно
точно да се разбере феномена самота, неговата трансформация в
съвременния свят и да се прогнозира въздействието му в бъдеще.
Изучаването на самотата в психологията представлява сам по
себе си важен научен проблем. Актуалността на представеният
феномен се характеризира с това, че широкото разпространение на
негативните проявления на самотата води до загуба на идентичността на човека, разрушаване на неговата ценностна мотивация, а
това води до възпрепятстване на привеждане в съответствие на
стратегията за личностно и културно развитие. В перспектива се
установява невъзможност от пълноценно създаване и формиране на
семейство, близки интимни отношения и духовно творчество.
Структура на самотата. Анализът на съдържанието на
научните трудове на съвременните автори изучаващи проблема за
самотата, позволява да се говори за следните ключови елементи
съставящи самотата: комуникативен компонент; когнитивен компонент; емоционален компонент.
Комуникативният компонент илюстрира особености и специфики в сферата на взаимоотношенията (отношенията) на индивида
със социалната среда.
Когнитивният компонент разкрива отношението на индивида
към ситуацията на самота от гледна точка на осъзнаването си като
субект и (или) обект на самота.
Емоционалният компонент отразява чувствената нагласа,
отношение на индивида към самия себе си в ситуация на самота и
към самата ситуация самота.[2] Важно е да се отбележи, че отделните компоненти на самотата се превръщат в основни съставни
елементи за различните видове самота (обективен вид самота,
субективен вид самота, ситуативна самота, хронична самота). Този
състав от ключови елементи на самотата се явяват съставни
компоненти на личността.
За да се определи структурата на самотата е важно да се разгледат нейните свойства, които се проявяват по следните начини:
– самотата притежава свойството да подчини на себе си
другите психични процеси и състояния;
– самотата нарушава вътрешната цялостност на личността;
– самотата може да бъде механизъм на психологична защита;
– самотата води до формиране на свръх очаквания и
надценяване на приноса на друго лице в собственото си развитие.[3]
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Тези свойства се явяват важни съставни елементи на самотата с
огромно влияние върху живота на човека.
Анализът на психологичната литература позволява да се
определят редица функции на самотата обезпечаващи взаимодействието на индивида с обкръжаващия го свят:
регулаторна (регулираща) функция включена в механизма на
обратната връзка, помага на индивида да регулира оптимално ниво
на междуличностни контакти;[4]
защитна функция – защитава от страха при неуспех в
общуването. Неуспешният опит е подкрепен от ниската самооценка
и отрицателното мнение на човека за себе си. С времето тази
бариера, този страх нараства и укрепва и на човек са му нужни
много усилия, за да се откаже да защитава този страх, да преодолее
своите трудности в общуването и смело да отиде на среща с други
хора.[5]
социална функция – тези обществени отношения и факти на
социалното битие на личността в състояние на самота способстват
за нейната материална и духовна промяна.[6]
Следователно, разбирането на структурата, свойствата на самотата през призмата на отделните функции позволява с по-голяма
пълнота да се изразят измененията, настъпващи в личността и да се
разберат причините и закономерностите за нейното възникване.
Самотата на човека е сложен проблем, обусловен от социални,
психологически, икономически и културни фактори. Често се среща
мнението, че проблема за самотата е присъща на хората в напреднала възраст. Действително, на тях им е трудно да изменят социалните си стереотипи. Но съвременната социална ситуация е такава,
че и младото поколение е подложено на силен натиск по ред
причини, някои от които са:
1) нарушение на връзката между поколенията в семейството,
което от своя гледна точка може да бъде следствие на материалното
неблагополучие в семейството, увеличено работно време на родителите, тяхната зависимост от алкохола, криминално поведение и др.
2) разрушаване на системната организация на свободното
време на деца и младежи, особено по местоживеене;
3) затруднения при трудовата заетост – тя често не е в съответствие с полученото образование и квалификация, вследствие на
което значителна част от младежите трудно си намират работа
(трудно се реализират професионално), а това от своя страна води
до липса на общуване в постоянен кръг от приятели;
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4) намаляване на броя на браковете и увеличаване на средната
възраст при сключване на първи брак, което е свързано с общата
демографска ситуация в съвременното общество и икономическите
проблеми на младите семейства, по-специално с високите цени на
жилищата.[7] Не е по различна ситуацията и в България – по данни
на НСИ броят на сключените бракове намалява, като през миналата
година са регистрирани 24 286 юридически съюза, което е с 1637 по
малко в сравнение с 2009 г. Расте и средната възраст за сключване
на първи брак, като при мъжете тя е 30 години, а при жените –26,9.
Увеличен е броят на децата родени извън брака (54,1 %) през
миналата година, като за 68 % от тях има данни за бащата.[8]
Проблемът за самотата от гледната точка на взаимоотношенията в брачната двойка може да бъде разгледан в два аспекта:
позитивен аспект – когато самотата може да бъде здравословна и се
преживява като желано уединение и негативен аспект – патологична самота, когато е свързана с усещането за отхвърляне, игнориране, отчуждение и т.н.
Успешният брак предполага наличието на свободно и гъвкаво
пренареждане на отношенията между съпрузите, изградени на
базата на взаимно доверие. Такъв брак допуска различни форми на
човешки отношения, в това число и на самота. Самотата, когато
възниква по желание на съпрузите се възприема от тях като временна "почивка" един от друг или уединение, необходимо за работа
и творчество.
Действително, при всеки от съпрузите настъпва период, когато
потребността от самота се актуализира, т.е. всеки партньор от време
на време се нуждае от възстановителна самота (Н. В. Самоукина,
2003), за да "остане сам", да се отпусне, да се отдаде на своите
вътрешни размишления, асоциации и чувства. Дали би било
възможно човек да не разговаря с никой, никой да не задава
въпроси и да не отговаря на тях, да не мисли за настроението на
другия човек към когото е нужно да се присъедини, да не мисли за
контекста на казаните думи, да не се вълнува, да не се напряга и да
не концентрира своето внимание – такъв комуникативен отдих е
възможен само в състояние на самота.
Удовлетворението на потребността от уединение протича
безболезнено за семейството, само когато съпрузите разбират необходимостта от това и не считат, че стремежа към самота е нарушение на семейните норми и отговорности. В противен случай,
липсата на такава възможност за удовлетворяване на потребността
води до възникване на негативни последици.
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Обратно, ако в семейно-съпружески, а така също в детскородителските отношения членовете на семейството изпитват силно
чувство на неудовлетвореност, недостатъчно близка привързаност,
чувство, че са отхвърлени от другия/другите, чувство на опустошеност, празнота, то тогава в този случай е налице патологична
самота в семейството.
Както всички сложни чувства и самотата е обусловена от
взаимодействието на личната предразположеност и ситуативния
фактор. Много често самотата възниква по независещи от човека
причини. Развод, овдовяване или разрив в личните отношения са
най-често разпространените социални причини водещи до състояние на самота. В подобни случаи самотата се заражда вследствие на
внезапно възникнала пълна или частична емоционално-психологична изолация на човека от хората, съставящи неговия първичен
кръг на общуване. Детерминанта на самотата в травмираща ситуация като раздяла в семейството се явява неудовлетвореността,
недоволството от качеството на взаимоотношенията между партньорите в семейството. Решаващо значение има комуникацията,
съпреживяването, "чувството да си разбран". Изследователи описват подобна атмосфера в семейството като: "Атмосфера без смях и
веселие и мрачно настроение изпълват дома. Членовете на семейството не обсъждат един с друг своите проблеми и преживявания,
общуването е сведено до минимум". (Н. Е. Покровский, 1989).
Такъв брак се асоциира с "брак празна черупка".[9]
Остротата на този проблем се подчертава от данните на
западните изследователи на самотата. Установено е, че 27% от
самотните хора са семейни: тяхната самота се появила в резултат на
дистанцирането на съпруга (съпругата), възникнала е поради
осъзнаването на пренебрегване от страна на много "заетия"
съпруг/съпруга при когото/която привързаността към дома или
страха да не пропусне нещо е по-силно от желанието да бъде с
партньора си.
Р. С. Немов различава три типа отношения на самота: хронична, ситуативна и преходна. Хроничната самота настъпва тогава, когато индивида в продължение на продължителен период от
живота си не може да установи удовлетворителни взаимоотношения със значими за него хора. Ситуативната самота обичайно
се появява като резултат от настъпването на стресови събития в
живота на индивида, например като смъртта на близък човек или
разрив в интимните отношения. След кратък период на дистрес
ситуативно самотния индивид се примирява, приема своята загуба и
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частично или напълно преодолява възникналото чувство на самота.
Самотата в семейството може да се отнесе към категорията на
ситуативната самота, която се явява като следствие от разрушението на съществуващия модел на социалните (семейни) връзки
на човека. Преходната самота се изразява в кратковременни пристъпи на чувство на самота, които преминават и не оставят след
себе си никакви следи.[10]
В социалните науки достатъчно разработен се явява проблема
за самотата при хората в напреднала възраст. В сегашно време в
зоната на социалния риск, при от отчуждение се оказват включени
подрастващите, младежите и децата. Анализът на сложната
ситуация показва, че в младежката среда се наблюдава ръст на
негативните социални и психологически явления: неувереност в
утрешния ден, увеличение на стресовите ситуации, нарушение в
междуличностните отношения, отчаяние, самота.[11]
Ситуацията се усложнява още повече и от факта, че младите
хора не са достатъчно самостоятелни, те са в непрекъснат процес на
търсене на своята индивидуалност и техните духовните преживявания, вътрешният им свят, емоционалната сфера остават незабележими, неизразени. Като обект на контрол от различни институции
– родители, учители и др., младите хора нямат големи възможности
за реализация на своя потенциал, вътрешна енергия и индивидуалност. Като допълнение е и факта за ниското равнище на психологическа култура на много родители, която е една от причините за
изключителната неустойчивост на семейните връзки, в резултат на
която деца и възрастни се отчуждават едни от други. Проблемът за
самотата на младите хора не се отчита достатъчно при организацията на социалната работа с тях и не се разглежда като проблем,
който да се разрешава чрез психологична помощ при хората.[12]
Изпитването от младите хора на негативни преживявания
влияещи на процеса на социализация и формиране на идентичността, се превръща в една от основните причини за тяхната
социална дезадаптация и изолация. Чувството на самота често води
до формиране на нихилистично отношение на индивида към обществото, развиване на форма на поведение насочено към конфронтация с обществото или "оттегляне" от него: чрез криминални и
екстремистки действия, алкохолизъм, наркомания и др.
Във връзка с това, проблема за самотата и свързаните с нея
преживявания в подрастваща възраст и в началото на зрелостта се
явява нееднозначен. Практическата актуалност на разработените
различни нейни аспекти излиза извън границите на психологията,
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както извън нейните предели се простират пътищата, начините и
способите за преодоляване на самотата. Но въпреки това психологията и преди всичко социалната психология е науката, в
пределите на която проблемът за самотата може да бъде по-пълно
изследван и се определят основните насоки за решаването на
проблема за самотата.
Изследването на проблема има своите корени в трудовете на А.
Маслоу, К. Роджърс, Х. С. Съливан, З. Фройд, Е. Фром, К. Хорни,
Е. Ериксън, К. Г. Юнг, където са разгледани психологическите
предпоставки за възникване на самотата и са предложени терапевтични методи за преодоляването й. По-късно в изследванията на К.
А. Андерсън, Л.М. Хоровиц, Р. Вейс, Дж. Джон-Гирвелд и Д.
Раадшелдърс, Т. Б. Джонсън и др. се разкрива сложното съдържание на феномена самота, акцентира се вниманието върху причините за появата й, свързани както с типични житейски ситуации,
така и с характера на личността.[13] Но въпреки това може да се
каже, че съвременните научни изследвания на феномена самота в
рамките на психологията са недостатъчни.
Самотата се определя като преживяване, предизвикващо
комплексно и остро чувство (усещане), което изразява определена
форма на самосъзнание и показва разделянето на основната реална
мрежа на отношения и връзки на вътрешния свят на индивида.
Преживяването на самота се възприема като остро субективно и
чисто индивидуално преживяване. Това е субективен отговор на
реален, действителен или въображаем дефицит в социалните отношения.[14]
Впечатлява списъкът на типичните негативни емоции, обхващащи самотния човек – тревога, отчаяние, печал, тъга, нетърпение,
безпомощност, страх, скука, изолация, жалост и даже отвращение
от себе си, раздразнителност, злоба, гняв към другите, меланхолия,
отчуждение, подозрителност и т.н. Редица западни изследователи
осъществили факторен анализ на негативните чувства, свързани със
самотата. Например К. Рубинстайн и Ф. Шейвер са достигнали до
извода, че има четири факторни групи: "отчаяние, депресия, непоносима скука, самоунищожение".[15]
Всяко направление в психологията предлага свои подходи за
обяснение на причините водещи до възникване на самота. В
психоаналитичната школа (Съливан, Фром, Рейхман, Зилбург и
др.) смятат, че самотата се корени в детството – липса на родителско внимание и обич, ранно отбиване на кърмачето от майката и т.н.
Според Зилбург, самотата е отражение на характерни черти на
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личността: нарцисизъм, мания за величие и враждебност. Самотният човек е егоцентричен, запазва инфантилното чувство за
собственото си всемогъщество, проявява болезнена потайност и
открита враждебност, насочени едновременно навътре и навън.
Според представителите на социологическото направление
(Бауман, Рийсмън, Слейтър) са налице три фактора, които водят до
увеличаване на самотата в съвременното общество: 1) отслабване на
връзките в основната група; 2) увеличаване на семейната мобилност; 3) увеличение на социалната мобилност. Те обвиняват съвременното общество, в което няма място за общуване и съпричастност
към това, което се прави по света. Представителите на когнитивното направление (напр., Л. Пепло) предполагат, че чувството
на самота възниква в този случай, в който индивида възприема
(осъзнава) несъответствието между два фактора – желаното и
достигнатото равнище на собствените социални контакти.
Най-съсредоточено се разглежда темата за самотата в екзистенциалната психология (Ялом, Мей, Франкъл). Това направление, възникнало от идеите на екзистенциалната и феноменологична философия (Сартр, Хайдегер), изхожда от първичността на
човешкото битие и не се фокусира върху изучаването на проявленията върху човешката психика, а на самият негов живот в
неразривна връзка със света и другите хора. Пред фундаменталните
проблеми на битието – неизбежността от смъртта, свобода и
необходимост, и други екзистенциални проблеми, човек е обречен
да бъде сам, така както никой като него не може да бъде в
състояние да преживее болката от загубата му, да направи жизнено
важен избор вместо него, в края на краищата всеки умира сам.
Екзистенциалните психолози вярват, че самотата може да влезе в
живота на човека не само в качеството на проблем, но тя е и
необходим компонент за личностното израстване, самостоятелно
развитие на творческото начало на човека.[16]
По-частният проблем за природата на самотата възникваща в
семейните отношения също е обект на внимание. Привържениците
на интеракциониският подход (Вейс, Серма) разясняват проблема
за самотата като особено подчертават важността на текущите
събития в живота на личността като ключов фактор за формирането
на самотата. Вейс установява два типа самота, които имат различни
предпоставки и различни афективни реакции. Емоционалната
самота представлява резултат от отсъствието на тясно емоционална (интимна) привързаност (любовна или съпружеска). Изследователите отбелязват, че емоционално самотния човек изпитва нещо
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като безпокойството на изоставеното дете – неспокойствие, тревожност, празнота. Тази форма на самота преживяват разделени,
разведени или овдовели брачни партньори, чийто близки социални
контакти са нарушени и връзките са прекъснати. С тази своя
интерпретация те се доближават до представителите на психодинамичния подход, които търсят корените на самотата в детството и
подчертават вредните последици от "преждевременното откъсване
от майчина ласка". Социалната самота възниква в отговор на
липсата на значими приятелски връзки или при отсъствие на
чувство за принадлежност към общността. Социално самотният
човек преживява тъга, мъка и чувство на социална маргиналност.
Последователите на интимния подход (Дерлег и Маргулис)
използват понятия като "интимност" и "саморазкритие" за тълкуване на самотата. Подобно на Вейс, те предполагат, че социалните
отношения, без съмнение допринасят за постигането на различни
реални цели от индивида. Самотата е причинена от липсата на
съответния подходящ социален партньор, който би могъл да помогне за постигането на тези цели. В основата на този подход стои
предположението, че в ситуации, в които в междуличностните отношения на личността липсва интимността, необходима за изграждане
на доверие в общуването, човек изпитва чувство на самота.
Емоционалната интимност може да възниква и да се развива на
основата на преобладаващото базисно доверие над недоверието при
наличие на уважение и състрадание. Доверието при интимността
носи двустранен характер: възниква ситуация, при която присъства
увереността в това, че единият партньор никога съзнателно няма да
предизвика в другият партньор отрицателни емоции на притеснение
или срам. Съществува увереност във взаимното уважение на личностно равнище. Интимността се основава на взаимният емоционален обмен на най-съкровени надежди, мечти и опасения.
Уважението придава чувството на взаимно положително отношение към ценностната система на единия и на другия партньор. То
се отразява в интонацията на произнесените фрази, на други
способи на невербална експресия, наблюдава се в характерните
реакции в поведението и на двата партньори. Уважението е неразривно свързано с доверието и се явява важен компонент на интимността.
Състраданието насища отношенията с особена, специална
форма на нежност и дълбока любов и увереност един в друг.
Състраданието създава психологическа атмосфера, в която може да
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се проявят ранимостта и слабите страни, и това прави интимните
отношения специални и уникални.
Триадата доверие, уважение и състрадание в ситуации на стрес
се подлагат на сериозно изпитание. Загубата на един от тези
елементи е способна да разруши интимността, връщането към която
може да се окаже трудноизпълнимо или дори недостижимо.
Интимността в семейните отношенията изисква наличието на
следните компоненти: диалог, откритост, уязвимост (ранимост) и
взаимност (реципрочност).[17]
Диалога представлява откровена обмяна на мечти, идеи,
виждане (мнение) за текущи събития, цели и стремежи без страха
човек да не изглежда смешен и да претърпи унизителна критика.
Откритостта се изразява в това, че членовете на интимната
диада по време на интимно поведение нищо не скриват един от
друг. Не съществува такава съкровена тайна, която да не може да
бъде споделена. Животът на всеки член на двойката по този начин
става взаимно отворен. Откритостта включва различно психологично съдържание като въображение, фантазия, мотивация, вкусове,
ценностна система, хоби, познавателни интереси. Откритостта
предполага готовност и способност да се сподели вътрешното
съдържание на психиката с човек, с който се установява интимен
контакт.
Уязвимостта (ранимостта) се проявява в емоционална чувствителност към нараняване, в готовност за психологическо разкриване пред партньора с увереността, че тези които обичаме няма
да използват против нас нашата уязвимост.
Взаимността представлява разбирането, че интимността не е
път с едно направление. Интимността на единия член на диадата се
проявява в контекста на ответната интимност на другия член, които
включват едни и същи компоненти: откритост, съпреживяване,
сходни усещания (общи чувства), уязвимост.[18]
Интимността води до формиране на единство, взаимозависимост и чувство на безопасност. Нейното формиране усилва
усещането за вътрешна увереност, доверие и безопасност. Интимните партньори чувстват емоционална подкрепа един друг, чувстват
опората на партньора, което особено силно се проявява в трудни и
екстремални ситуации.
Интимността се изгражда на основата на личната отговорност,
вместо да се осъждат другите в ситуации на неуспех и погрешно
взети решения.
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Емоционални реакции като гняв, ярост, осъждане, озлобление
не влизат в спектъра от състояния, поддържащи интимността. Към
тях не се отнасят безпринципната отстъпчивост, студенина, емоционално дистанциране, ролево поведение. Неистинност, избягване,
лицемерие, прекалена любезност, сладникавост изключват интимността и водят до отчуждение между партньорите и преживяването
на състояние на самота от членовете в семейството се явява
неизбежен процес.
По този начин самотата се явява като един сложен социалнопсихологичен феномен, който зависи от социално-исторически,
културни и други фактори. Съществуват етнопсихологически и
индивидуални различия в преживяването на даденото психологическо състояние. Всички тези многообразни аспекти на този
феномен изискват неговото системно, комплексно изследване и
изучаване и разработване на практически методи за психологична
подкрепа и помощ за хората, преживяващи чувство на самота.
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ЧЕТЕНЕТО НА ФИКЦИЯ ВЛИЯЕ ВЪРХУ ЕМОЦИОНАЛНИЯ
ЖИВОТ НА ЧИТАТЕЛЯ
Пепа Демирджиян
ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, България
e-mail: pefly@abv.bg
Abstract: The current study investigated whether fiction experiences
change the reader. Studies in psychology have shown , when people read fiction
deeply, they have emotional experiences and increase their ability for empathy.
Key words: reading, fiction, transportation, emotion, empathy

Въведение
Четенето на книги е дейност, която повечето хора извършват
ежедневно в живота си. Романите могат да предоставят на хората
моменти на удоволствие и евентуално интелектуално вдъхновение.
Фикцията може да има важно и дълбоко въздействие върху това как
хората да се чувстват и как да се държат в техния ежедневен живот.
Допуска се, че измислените истории предоставят лични прозрения и
следователно са важни за хората, за да научат повече за себе си и
другите. Множество съвременни изследвания показват, че четенето
на художествена литература влияе върху емоционалния живот на
човека и повишава емпатията.
Процесът четене
Художествената литература е източник на художествена,
естетическа информация. От гледна точка на теорията на информацията и в съдържателен аспект всяко произведение на изкуството, всяка творба е съобщение и като такава тя е средство за
информационен обмен. Художественият текст е носител предимно
на сетивно-образна информация.[1] Въпреки, че е поднесена чрез
слово, информацията на художествената творба въздейства върху
сетивата на реципиента, върху неговите чувства и усещания,
предназначена е за емоционално въздействие. Литературната творба
от този вид действа на три нива – първо на сетивно, след това на
емоционално и накрая на интелектуално т.е. става най-богатият
носител на информация.
Според когнитивните психолози, разбирането на онова, което
четем, зависи от няколко способности. Първата е получаването на
283

достъп до значенията на думите или от паметта или на базата на
контекста. Втората е формиране на умствени модели, симулиращи
ситуациите, за които четем. Третата е извличането на идеи от това,
което четем и четвъртата е извличането на ключовата информация
от текста въз основа на контекста, в който четем и начините, по
който възнамеряваме да използваме прочетеното.
След като думите са семантично кодирани или значението им е
извлечено от използването на контекста, читателят създава умствен
модел на текста, който чете. Този модел симулира света, който е
описан, а не конкретните думи, използвани за описанието му[2].
Умственият модел може да се разглежда като някакъв вътрешен
работен модел на ситуацията, описана в текста така, както читателят го разбира. С други думи, читателят създава някаква умствена
представа, която съдържа в себе си основните елементи на текста.
Те са представени по начин, който е относително лесен за схващане
или поне е по-прост и по-конкретен от самия текст.
Влияние върху емоциите
Четенето на фикция може да бъде дълбоко емоционално
преживяване. Един добър роман често предизвиква реална тъга,
дори и сълзи, когато героят умира или се сблъсква с трудности. В
една и съща книга читателят може да се усмихва или да се смее на
глас срещащ изумителна случка или абсурдна развръзка. Взаимодействието между емоциите и художествената фикция е един
сложен и продължителен процес. Емоциите се появяват по време на
прочита, при срещата на читателя с герои и ситуации, предизвикващи по редица начини афективни състояния и след завършването на четенето тези емоции могат да окажат въздействие, което
да трае няколко часа или дни след затварянето на книгата.
За да се ангажира с измислената история, читателят потиска
идеята за измислица и преживява емоциите на героите. Според
Голдщайн[3] , човек, който чете фикция е склонен да реагира посилно към една история, отколкото, когато той или тя чете реална
история, защото романът осигурява безопасна арена, в която читателят може да преживява емоции без да се нуждае от себезащита.
Защото фикцията не следва читателя в реалния живот, той може да
си позволи свободно да преживява силни емоции, без да прехвърли
тези емоции в реалния живот. Освен това читателят може да си
позволи да симпатизира герои от измислената история, защото той
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няма задължения към тях, докато тъжните вестникарски новини
може да предизвикат чувство за задължение към жертвите.
Психична симулация при четене
Едно ново проучване на Вашингтонския университет в Сейнт
Луис от невролози и психолози стига до заключението, че когато се
„изгубим” в една хубава книга, мозъкът създава психична симулация на събитията описани от историята. Читателят създава ярки
психични симулации на звуци, гледки, вкусове и движения описани
в текста. Джефри Закс и Никол Спиер[4] твърдят, че четенето не е
пасивно упражнение. Читателят психически симулира всяка нова
ситуация възникнала в разказа. Детайлите относно действията и
усещанията от текста ги интегрира в лични познания и минали
преживявания. Мозъкът реагира на тази симулация по същия начин
както, когато хората изпълняват или наблюдават реални действия.
Тези резултати показват, че читателите използват перцептуални и
моторни репрезентации в процеса на разбирането на прочетеното в
разказа.
Теорията за транспортирането (transportation theory)
Според Гериг[6], когато хората четат фикция, те могат напълно
да се потопят в историята, която представлява алтернативен
наративен свят, който е далеч от реалния. Докато четат, хората се
транспортират в този наративен свят, изгубват се в книгата, абсорбират се в историята. Теорията за транспортирането (transportation
theory) се определя като конвергентен процес, където всички ментални системи се фокусират върху събитията, настъпили в разказа.
Хората губят представа за времето и не успяват да наблюдават
събитията, които се случват около тях. Светът на повествуванието
ги е отдалечил от света, в който живее читателя и събитията в
историята се възприемат като реални. Психическото пътуване,
предизвикано от транспорта, дава възможност на читателя да се
променя, поради това, че предизвиква различни процеси, включително и емоционално присъствие в историята и идентификация с
героите. Изследванията на Грийн и Блок[7] са показали, че когато
читателите са транспортирани в разказа е вероятна лична промяна.
Техните нагласи за теми, които са били включени в историята се
променили по-силно, отколкото тези които не са били транспортирани в една история.
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Задълбоченият читател, който е защитен от разсейващи
фактори, навлиза в състояние, което психологът Виктор Нел[8] в
своя статия за психологическите основи на удоволствието от
четенето наподобява на хипнотичен транс. Нел открива, че когато
читателят достига максималното удоволствие от четенето, темпото
на четене се забавя. Съчетанието между бързото и гладко разпознаване на думите с бавното, незабързано поглъщане на текста дава
на задълбочения читател време да обогати четенето с размисли,
анализи, собствени спомени и мнения. Това му предоставя време да
установи близки отношения с автора на книгата, двамата се
въвличат в продължителен и пламенен разговор - като при хора,
които се влюбват.
Героите, които среща читателя в романите му представят
разнообразен набор от личности, переспективи, събития, последствия и реализации. В процеса на транспортиране по време на
четене читателят се пренася в друго място и време. Романът му
позволява да се представи, като героите, притежаващи личностни
черти, които се различават от неговите, герои, които се занимават с
дейности или притежават идеали, които той се стреми да постигне.
Освен това, произведенията на художествената литература, често
позволяват да се изпитват преживявания на хора, по-различни от
собствените. Четящият вижда уникални борби и триумфи на
различни индивиди, които рядко може да срещне в ежедневието си.
Този феномен на „потапяне”, симулиране и влизане в мислите на
героя от романа, Кауфман и Либи[5] наричат опит-поемане
(experience-taking). Чрез опит-поемане, читателят загубва себе си и
приема самоличността на героя, мисли, емоции, черти, цели,
действия. Идентифицира се с героя.
Невробиология
Четенето на романи има потенциала да променя ума – как
мислим или чувстваме за света и като следствие на тези промени
може да се очаква разлика в начина на мозъчното функциониране.
Др. Грегъри Бърнс[9] и колегите му са изследвали влиянието на
романа в един аспект на мозъчната функция, известна като
функционална свързаност. Функционалната свързаност анализира
как активността от един регион на мозъка корелира с дейността в
други. В рамките на пет дни, деветнадесет участника са изследвани
чрез ядрено магнитен резонанс (ЯМР). Скенерът е измервал мозъчната им дейност, като са лежали спокойно, без да изпълняват
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някаква задача. Тези пет първоначални дни на сканиране са
представлявали базата за измерване. След това на участниците в
експеримента им е била възложена задача да прочетат романа
„Помпей” на Робърт Харис в продължение на девет дни. Всяка
сутрин те попълвали кратък въпросник, относно това, което са чели
в предишната вечер, дали им е въздействал прочетения текст.
Тогава отново са сканирани с ЯМР. След завършване на романа
участниците са били сканирани и през следващите пет дни, за да се
измери дългосрочното влияние от прочетеното. Анализите са
идентифицирали редица мозъчни мрежи, които са били по-силни (
т.е. различните региони са били по-тясно свързани) през време на
периода на четене. Въпреки, че тази мрежа е отслабнала с теченеие
на времето след завършване на четенето на романа, корелациите
между регионите на мозъка в тази мрежа все още били по-силни от
тези наблюдавани от преди периода на четене. Авторите поставят
хипотезата, че мрежите, свързани с четенето, могат да бъдат свързани с разбиране на психичнито състояние, разбирането на езика
или вложеното познание (т.е. промените в двигателните и сензорни
региони на мозъка като резултат на въображаемо преживяване).
Това изследване и неговите резултати подчертават, как мозъкът
действа често като мрежа на сътрудничество между мозъчните
региони и как четенето може да повлияе на връзките между
мозъчните региони дори дни след завършването на прочита.
Ефектът от четенето на романи върху емпатията
Матис Бал и Мартин Велкамп[10] в изследването си, стигат до
извода, че транспортирането във фикция има въздействие върху
емпатийните умения на читателя. Предполага се, че хората, които
четат много романи, стават все по-емпатични, защото художествените романи са симулация на междуличностни умения.
Фикцията може да има по-силни ефекти върху емпатията от
нехудожествената литература, поради причината, че художествената литература се обработва по различен начин от научните
статии, вестници, рекламни съобщения и т.н. Ефектите на убеждаващата информация са склонни да намаляват с течение на времето.
Например, едно съобщение за негативните последици от тютюнопушенето, може само временно да промени убежденията на един
читател. Изследванията показват, че хората могат да бъдат по-силно
повлияни от фикцията, отколкото критично четящия с недоверие
нехудожествената литература.
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Психологът Раймънд Мар от Университета в Йорк и профeсорът по когнитивна психология Кийт Оутли от Университета в
Торонто твърдят в изследванията си, публикувани през 2006[11] и
2009[12] г., че хората, които активно четат художествена литература, са способни по-добре да разбират другите хора, да съпреживяват и да гледат на света с техните очи. Те са в по-добро
състояние да разбират хората, да са по-съпричастни и да виждат
света от различни гледни точки. Задълбоченото четене, за разлика
от повърхностния прочит, който правим в интернет или във
вестниците и списанията – е бавно, „поглъщащо” четене, богато на
сензорни детайли, преплетено в емоционална и морална сложност.
Този сложен процес, в който участва мозъка увеличава нашия
капацитет за емпатия в реалния ни живот. Тази връзка бе потвърдена дори след като учените са изучили проблема от обратната
страна, предполагайки, че чувствителните и способните към съпреживяване хора предпочитат да четат повече художествена литература. В хода на изследване Раймънд Мар е получил аналогични
резултати при по-малките деца: колкото повече книги са им били
четени, толкова повече съзнанието им било склонно да възприема
намеренията на другите.
Друго изследване направено от социалният психолог Емануел
Кастано, заедно с д-р Дейвид Кид[13] откриват доказателства, че
четенето на романи подобрява уменията на читателя по-добре да
разбира чувствата и мислите на другите. Тези изследователи извършват пет експеримента, в които измерват ефектите от четенето
върху сложното умение да се разбират умствените състояния на
другите (Theory of mind). Използвали са три вида текст: класически
литературно-художествени творби, популярни романи (бестселъри
или най-нова популярна литература) и документален текст
(вестници, списания). След като участниците са чели текстове от
един от трите жанра, Кид и Кастано тестват техните способности за
разпознаване на емоциите (четене на емоции чрез очите). Показани
са им били черно-бели снимки, на които са заснети очи, изразяващи различни емоционални състояния. Използвани са още четири
подобни теста, за да се уверят, че ефектът не е специфичен само за
един от тях. От петте експеримента Кид и Кастано установяват, че
участниците, на които им е било възложено да прочетат литературна фикция, са извършили тестовете значително по-добре, отколкото
участниците от другите експериментални групи. Проучването показва, че не просто някаква литературна фикция е ефективна, а
качеството на литературата е с определящ фактор. Също така са
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стигнали до изводи, че четенето на художествена литература,
спрямо нехудожествена подобрява ефекта от изпълнението на
задачите. Кид и Кастано предполагат, че причината за въздействието на художествената литература е пряк резултат от начина, по
който се свързва с читателя, изискваща интелектуален ангажимент
и творческо мислене.
Заключение
Изследванията в областта на когнитивната психология и
невробиологията показват, че внимателното и задълбочено четене бавно, с транспортиране в текста е преживяване, богато на емоционални състояния, на чувства и морална сложност и е особено
умение, което е различно от простото дешифриране на думи. И
въпреки, че едно задълбочено четене не изисква непременно обикновена книга, ограниченият размер на печатната страница по
уникален начин благоприятства именно такова внимателно четене.
Това потапяне става възможно благодарение на начина, по който
мозъкът обработва езика, който е богат на детайли, намеци, загатвания и метафори. Те формират образното възприемане, което въздейства на същите участъци от главния мозък, които биха се
включили, ако описваното събитие произтича в реалния живот.
Емоционалните ситуации и нравствените съмнения, които представляват основата на художествената литература, също са мощен
способ за трениране на мозъка. Благодарение на тях читателят
прониква в главите и душите на измислените герои и се приобщава
към техните мисли и чувства. Нещо повече, както твърдят учените,
тези процеси увеличават способностите да се съпреживява в реалния живот.
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АГРЕСИЯ В ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И МЕРКИ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
1

Б. Ценова1 , Е. Сталева2
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Резюме: Целта е определяне на нивото и преобладаващите компоненти на агресивност сред ученици в горна училищна възраст в зависимост от пола и систематизиране на методите за управление на
агресията и мерките за превенцията й. Проверяват се хипотезите за
общо повишено ниво на агресията, особено вербалната, и различия в
профилите в зависимост от пола. С въпросника на Бъз-Дюрки са измерени
различни аспекти на агресията при 70 ученици и устно интервю за
обуславящи ги фактори на средата. Индексът на агресивността при
младежите от 15-18 г. е над средното ниво (52%) като водещи са вербална (ВА) и индиректна агресия, агресивно недоверие (АН), следвани от
агресивна раздразнитеност (АР) и физическа агресия (ТА). В зависимост
от пола се очертават различия по скалите ТА и ВА. Повечето измерения
на агресията корелират тясно помежду си. Изведени са актуални препоръки и мерки на трите нива на превенция.
Ключови думи: агресия, насилие в училище, социални фактори,
обществено здраве, равнища на превенция
AGGRESSION IN UPPER SCHOOL AGE AND PREVENTION
MEASURES
B. Tzenova, E. Staleva
The study aim is to reveal the level and leading aggression components in
students in 9-11 classes according to gender and systemize approaches and
measures to aggression management and prevention. Tested are hypotheses
about general enhanced aggression level, esp. the verbal, and gender profile
differences. Buss, Durkee aggression questionnaire was administered to the
pupils from 2 schools and personal interview conducted to reveal environmental
contributing factors. The youth aggression index is about the average (52%)
with leading aspects verbal and indirect aggression, aggressive distrust,
followed by aggressive irritability and bodily aggression. Gender differences
are expressed in verbal and physical aggression – the latter higher in boys.
Aggression dimensions inter correlate close. Pressing measures and recommendations to action at the three prevention levels are outlined.
Key words: aggression dimensions, school violence, social factors, public
health, prevention levels
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Увод
Съвременното състояние на проблема с агресивността в обществото, и по-специално тревожните данни за проявите на агресия и
насилие в училищата, фрагментарността на изследванията в областта и липсата на единна политика за управлението му, са отправната
точка за настоящата разработка. Училищният тормоз и насилие
постепенно се осъзнават като най-важния проблем на съвременните
образователни системи. Това е световен проблем, който може да
има отрицателни последствия за общата училищна атмосфера,
мотивацията за усвояването на знания и умения поради постоянния
стрес и напрежение, с краен резултат понижаване на академичните
постижения и способността за учене. Агресивните ученици имат
силна потребност от власт. Обичат да се налагат над другите като
не се интересуват от техните чувства и дори изпитват задоволство
като причиняват болка и вреди на другите без каквото и да е
състрадание. Последни проучвания в неголяма извадка у нас показват, че с възрастта (от 25 до 60 г.) агресивността се повишава постоянно и при двата пола [1]. Тревожната статистика за увеличаващите се прояви на агресия и насилие в училищата и в ежедневието ни като цяло, фрагментарността на изследванията в областта
и липсата на единна политика за управлението на насилието в
различните му форми са определящи за настоящата разработка.
1. Проблемът агресивност
Интересът към проблема за агресивността се повишава особено
от началото на XX век. У нас и в чужбина вече са публикувани
различни теории и модели за произхода и същността на агресията.
Оформилите се теории обясняват от различни гледни точки възникването й. За очертаване на рамката и като обосновка на избрания в
изследването подход ще изброим само някои от основополагащите.
Концепцията на Зигмунд Фройд
Началото на съвременния интерес към агресивността поставят
психоаналитичните проучвания на д-р Зигмунд Фройд (1993) в
периода между двете световни войни и повлияни от възгледите му
за засилващото се насилие в света. Теорията на Фройд има сериозния недостатък, че се опира на чисто абстрактни спекулативни
разсъждения и няма убедителни емпирични доказателства. Авторът
по-скоро завоалира феномена на агресията, като разпространява
понятието върху различни типове агресия, които се регулират от
един и същ инстинкт [2].
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Ерих Фром /1992/ говори за деструктивност, която възприема
като “опит за излизане от непоносимото чувство за безсилие, тъй
като целта й е премахване на всички обекти, с които трябва да се
сравнява едно лице”. “Деструктивните импулси” винаги успяват да
намерят обект. Ако поради някакви причини други хора не могат да
бъдат техен обект, такъв без никакви трудности става собствената
личност” [2].
В изследванията на Конрад Лоренц за инстинктивните импулси, като агресивност е определена всяка най-бегла проява на
нападателност и така се стига до извода, че това е най-често срещащото се и най-важно поведение, което има също такъв непреодолим
и естествен характер като гладът и половият инстинкт и е предназначено да служи за запазване на вида. Според Лоренц много
примери, особено съперничеството, което съществува и при животните, и при човека, доказват, че агресивността е измежду найсилните и еволюционно издръжливи инстинкти. И ако тя не може
да бъде изявена, прекомерното й натрупване в организма ще доведе
до непрекъснато повишаване на налягането, дотогава, докато
индивидът не я насочи навън - хидравлично – биологичен характер
на агресията. Селекцията като главен фактор на видовата еволюция
си проправя път чрез агресията между индивидите.
Разглеждането на проблема изисква да се прави разлика между
термините “агресия”, “агресивно поведение” и “агресивност”. За
реална проява на агресивността като реакция или определени условия се употребяват термините “агресия” или “агресивни действия”,
докато при повторението на агресивни действия в сходни или
различни ситуации се говори за “агресивно поведение”. Различните
теории разглеждат понятието агресия по различен начин. Едни
учени приемат, че всяка постъпка, нанасяща вреда е агресия.
Полският психолог А. Фрончек напр. дефинира агресията като
“действия, инициирани от личността спрямо другите, организирани
по такъв начин, че техният резултат е вреда , загуба на нещо
ценно[3]. Други считат, че за агресия може да се говори, само
когато поведението е преднамерено, а целта е вреда. Агресията
може да бъде не само психическо състояние и форма на поведение,
тя може да бъде и защитен механизъм, а в определени условия да се
превърне и в черта на характера. Г. Пирьов [4] я определя като
“неадекватно адаптиране в обществената среда, но същевременно и
непълно уравновесен характер у човека”.
Изхождайки от значителното припокриване на наложилите се
концепции и определения на гнева, враждебността и агресията, и
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множеството използвани процедури за оценката им, известни
изследователи в тази област [5] ги разглеждат заедно като "AHA"синдром (англ.: Аnger, Hostility, Аggression). Работната дефиниция
гласи: Гняв се отнася до емоционално състояние с вариращи по
интензивност чувства, концепцията за враждебността включва
обикновено раздразнение и яд, но има допълнителното значение на
комплексна конфигурация от нагласи, които са мотивите за
агресивно поведение, насочено към разрушаването на обекти или
нанасянето на вреда на други хора, а концепцията за агресията в
общи черти включва в себе си деструктивно или наказващо поведение, насочено срещу други лица или обекти.
Непосредственно свързан с проблема за същността на агресията е въпросът за видовете й. Най-популярно е делението на
Бърковиц и Фишбах, които разграничават два вида агресия:
1. Враждебна с цел причиняване на болка и 2. Инструментална –
насочена към постигане на неагресивни сами по себе си цели. Найизвестната от тях е на С. Фишбах [6]:
Експресивна (импулсивна) агресия. Непроизволен взрив на
гняв и ярост, нецеленасочен и бързо преминаващ. Източникът на
фрустрация невинаги се подлага на насилие. Непреднамерената
агресия е свързана с играта още от най-ранна възраст и е обща и
естествена форма на поведение за децата (борба за играчка). С
течение на времето у някои деца агресията от случайна може да
прерасне в инструментална.
Враждебна агресия, имаща за основна цел нанасянето на вреда
на другия.
Инструментална агресия, която е. само средство за достигането на целта, която є е с неутрален характер. От своя страна,
инструменталната агресия може да е: индивидуално мотивирана,
социално мотивирана, своекористна, безкористна, антисоциална,
просоциална [6].
Buss [7] определя враждебността като нагласа, която включва
нехаресването на други хора и отрицателната им оценка, а агресията като отговор, който нанася вреда на друг организъм. Агресивността според А. Бъз е реакция, изразяваща се в желание за увреждане на другите. Той разглежда няколко вида агресивни реакции физическа и вербална, а също така и разновидности на агресивното
поведение като гняв и враждебност. Ако приемем, че индивиди с
повишена агресивност възприемат широк спектър от ситуации като
провокиращи гняв (или досадни, дразнещи, фрустриращи), то в
сравнение с по-малко агресивните тези индивиди с по-голяма
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вероятност ще се ядосват по-често и по-силно (реакции на гняв) и,
винаги когато се сблъскат с тревожни или фрустриращи ситуации
ще отговарят с агресия. Изключително популярна е класификацията
на видовете агресивни реакции на А. Бъз [7, 8]:
Телесна (физическа) агресия (ТА) – склонност към физическа
атака към други хора (не към предмети) чрез собственото тяло или
чрез оръжие.
Вербална агресия(ВА) – стремеж за насочване и нараняване на
другите и за победа над тях чрез думи и изрази.
Индиректна агресия(ИА) – атакуване на другите хора чрез
злостни клюки, осмиване, говорене зад гърба на хората, употреба на
прякори, зъл хумор, чупене на предмети, удряне по масата и др.
подобни.
Опозиционно поведение (негативизъм) ОП – от пасивно неприспособяване към изискванията на другите хора до явно противопоставяне на норми и правила за поведение и разговор.
Агресивна раздразнителност (гняв) АР – гневът често води до
агресивни реакции. Самите агресивни реакции в много случаи (но
невинаги) са провокирани от гняв.
Агресивно недоверие (подозрителност) АН – прехвърляне на
собствената враждебност върху други хора.
Ревност и омраза (РО) – готовност за реагиране със силни,
агресивни реакции на най-малката провокация на определени хора.
Чувство за вина след агресия (ВсА) – изразява се в преживяване на упреци към самия себе си, вслушване в „гласа на съвестта“.
Много от посочените разновидности на агресивното поведение
не са задължителни за агресора. Освен това те имат и множество
варианти на проявление, които са социално приети в различна
степен в различните култури и не се считат за агресия от много
хора.
Целта на настоящата разработка е да се проучат нивото и
преобладаващите компоненти на агресивност сред ученици в горна
училищна възраст /15 – 17 години/ в зависимост от пола и да се
систематизират методите за контрол и управление на агресията и
мерките за превенцията й.
Проверяват се 2 издигнати хипотези: за общо повишено ниво
на агресията при подрастващите, особено вербалната, и различия в
профилите на изразеност в зависимост от пола на изследваните.
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2. Методи
Обект на проучването са общо 70 ученици от две елитни
училища в гр. Варна, 37 момичета и 33 момчета на възраст от 15 до
17 години (от 9 до 11 клас).
Инструментариум
За целта на изследването е избран въпросникът на БъзДюрки[7], защото обхваща различни видове и аспекти на агресия и
дава многомерна картина за този актуален и наболял проблем в
българските училища. Въпросникът се използва предимно за изследване на ученици с изявени поведенчески отклонения. Съставен
е от 75 айтема групирани в съответствие с представените вече в т. 1
класификация девет скали, характеризиращи различни измерения/
видове агресия и скала на лъжата. Високите средни оценки по тази
скала са указание за изявена социална желателност на поведението
и даването на „по-меки” отговори в посока на по-слабо изразена
агресия и разкаяние за невъздържани импулсивни постъпки. Проведено е и устно интервю с участниците за причините (факторите) на
средата, които пораждат агресивните им реакции и поведение.
Процедура. Изследването е проведено групово в часа на класния, с бланки за отговори на участниците.
Изчислени са индивидуалните и групови бални оценки по
скали. Извършена е психометрична проверка на използвания инструмент. Приложени са честотен, вариационен, дисперсионен и
многомерен анализ с програмните продукти Excell и SPSS.
3. Резултати
Общи характеристики на извадката.
Извадката е хомогенна по отношение на полова представеност
(53% момичета) и средна възраст 15,7 г. ± 0,7 г., като по 41 % са на
15 и 16 г. и 18% са относително по-големите, на 17 г.
Психометричната проверка на вътрешната консистентност на
скалите поотделно и на целия въпросник с помощта на алфа
коефициента на Кронбах показва удовлетворителна надеждност на
инструмента като цяло (0,808). Отделни скали обаче, като найкратката, в сравнително неголеми извадки могат да показват поголяма вариация.
Профилът на изразеност на отделните измерения на агресията
в дадената извадка юноши се характеризира с висока вербална,
индиректна и физическа агресия (с по-високи стойности при момчетата) и агресивно недоверие, следвани плътно от агресивна раздразнитеност (по-високи при момичетата) и опозиционно поведение.
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Индексът на агресивност (ИА) при изследваните младежи като цяло
е над средното ниво (52%, Фигура 1), агресивните тенденции са
силно изразени (над 50% до 70%), като надхвърлят в различна
степен тази ориентировъчна стойност и при двата пола, с изключение на измерението „ревност и омраза” при момчетата.
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Фигура 1: Разпространение на агресивни нагласи и поведение (в %)
по измерения и пол

На практика, при повечето ситуации изследваните лица насочват своите агресивни реакции навън към обкръжението и към
другите. Агресивните им прояви най-често включват размяна на
обиди, подигравки, сърдене, а що се отнася до двигателната активност, агресивните прояви се изразяват чрез удряне, бутане, дърпане.
Агресивността им е вид защитна реакция и е основана на страха,
как направеното от тях «се приема от другите и какъв образ е
изградило в очите им». Изразява се в желанието им да обиждат
околните и да ги ругаят, като смятат, че по този начин се извисяват
над тях в собствените си очи.
Вариационния анализ по скали в зависимост от пола, показва,
че съществуват известни неголеми различия между двете групи на
ниво средни стойности, като само по 2 скали те са по-големи от 1
бал, а именно по скалите физическа агресия и агресивна раздразнителност (таблица 1). Слаба тенденция за различие в средните
стойности от 0,72 бала (достоверност р 0.12) се очертава по отношение на измеренията вербална агресия и ревност и омраза
(таблица 1). Вербалната агресия, както и физическата, е по-изразена
при момчетата, а агресивната раздразнителност и ревността и
омразата – при момичетата.
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И в двете групи най-силно провокиращи агресия са социалните
фактори: семейството – 37,5% и социално-педагогическите
фактори (взаимоотношенията с учители и родители в училище и
извън него) – 26,7%. Съществено влияние оказват и личностните
фактори наличие на осъждане и критика от родители и учители –
17,3%.
Таблица 1: Вариационен анализ по отделните измерения на агресията и
проверка на различията по пол (Т-тест за независими извадки
Скали
Пол
ТА

ВА

ИА

АР

Станд..
отклонение

95% CI граници на
средното

Mин. Maкс

долна

горна

1 мъж

6,24

1,904

5,56

6,92

3

10

2 жена

5,14

2,394

4,349

5,93

0

10

общо

5,66

2,232

5,12

6,19

0

10

1 мъж

9,76

1,921

9,07

10,44

6

13

2 жена

9,03

1,951

8,37

9,68

4

11

общо

9,37

1,957

8,90

9,84

4

13

1 мъж

5,97

1,591

5,41

6,54

3

9

2 жена

6,22

2,016

5,54

6,89

2

9

общо

6,10

1,819

5,66

6,54

2

9

1 мъж

6,06

2,120

5,31

6,82

2

11

2 жена

7,05

2,121

6,35

7,76

2

11

р (2странно)6,59

2,165

6,07

7,10

2

11

1

3,55

1,787

2,91

4,18

0

7

2

4,27

2,090

3,57

4,97

0

8

общо

3,93

1,973

3,46

4,39

0

8

общо
РО

Аритм.
средно

t-test на ниво средна
тенденция
Разлика

р (2-стр.)

-1,11

,037

-,73

,120

,246

,570

,99

,054

,72

,126

Забележка. За краткост нулите пред десетичната точка са изпуснати.

Децата във възрастта 15–18 г. все по-често прибягват до
физическа саморазправа със свои съученици или връстници, за да
защитят правата си. Те прибягват до употреба на сила, дори и без да
е налице някаква конкретна причина. Те предпочитат да заставят
някого да направи насила нещо, вместо да отправят съответната в
случая молба. Агресията сред подрастващите става все по-болезнен
проблем. Децата все по-рядко споделят с родителите си своите
агресивни прояви и намерения в училище, в своя приятелски кръг.
Диалогът между родители и деца е нарушен, от една страна по
чисто субективни причини – неблагоприятна семейна среда, а също
така и по обективни обстоятелства – високо ниво на безработицата,
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бедност, които принуждават родителите да имигрират в чужбина, и
да изоставят децата си без контрол в България.
Взаимовръзки
Резултатите от интеркорелационния анализ на различните
измерения на агресията показва тясна положителна връзка между
по-голямата част от скалите, като сравнително изолирани са изпитването на вина след агресия и агресивното недоверие, както показва
броят на достоверните корелационни коефициенти в последния ред
на таблица 2. При графично представяне на структурните връзки се
оформят следните плеяди от взаимосвързани физическа, вербална и
индиректна агресия и опозиционно поведение; индиректна агресия,
вербална агресия, ревност и омраза и опозиционно поведение, вина
след агресия свързана с опозиционно поведение. Скалата на лъжата
корелира силно (r > 0.5) с физическата, вербална и индиректна
агресия, с агресивната раздразнителност и по-слабо, но достоверно,
с относително разпространеното в ежедневието изразяване на ревност и омраза (таблица 2). Откритата агресия явно се осъзнава като
неприемлива форма на обществено и междуличностно поведение и
затова подрастващите дават повече социално желателни отговори,
което е свързано с известно занижаване на средните скални оценки.
Таблица 2: Взаимовръзка между изследваните измерения на агресията –
корелационни коефициенти ( r) по Пирсън и достоверност
Скали
ТА

ТА
r

ВА

ИА

ОП

АР

АН

РО

ВсА

Лъжа
,490**

1

р (2-странно)
ВА

r
р (2-странно))

ИА

АН
РО
ВсА

,000

,000
,489**

,498**

,007

,000

,300*

,372**

,200

,012

,001

,097

,267*

,420**

,401**

,273*

р (2-странно)

,025

,000

,001

,022

r

,097

,057

,115

,097

,340**

р (2-странно)

,422

,641

,342

,424

,004

r

,126

,236*

,337**

,234

,312**

,288*

р (2-странно)

,299

,049

,004

,051

,009

,015

r
р (2-странно)

АР

,508**

1

,319**

r
р (2-странно)

ОП

,000
,471**

r

1

,000
1

,212
,079
,562**

1

,000
1

,147
,224
,206 ,016

-,061

,027

-,140

-,106

,151

,278*

,153

р (2-странно)

,615

,823

,247

,382

,211

,020

,206

Брой зн. корелации

4

5

4

4

6

3

5

r

,286*

1

1 -,015
,904
1

Забележка. Достоверност на корелационния коефициент по Пирсън: * p
< 0,05, ** p < 0,000, двустранно
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По-голямата част от скалите са тясно свързани като сравнително изолирани са изпитването на вина след агресия и агресивното
недоверие.
4. Обсъждане
Предвид настъпващите в юношеството психо-физиологични
изменения, формите на агресивността се променят, като превес
имат скритите форми на агресия (индиректна, вина след агресия,
ревност и омраза), пред откритите (телесна и вербална), характерни
за периода на детско-юношеската възраст. Натрупвайки негативизъм към самите себе си, те стават по-враждебни в поведението си и
към околните (изпитват агресивно недоверие, ревност и омраза),
най-често към своите връстници. Агресивното поведение на
младежите се проявява все по-често в отношения и действия,
насочени към себе си.
Преобладаващата част от изследваните младежи на възраст 1517 г. изпитват «вина след агресия». Те най-често се самоизмъчват,
заради това, което са сторили поради вътрешната им неувереност в
себе си, «подценяването на собствената им личност и страхът да
бъдат самите себе си». Агресивността им е вид защитна реакция и е
основана на страха, как постъпката им «се приема от другите и
какъв образ е изградила в очите им».
Децата подлагат на съмнение всичко, което им се казва и се
доверяват само на себе си. Те са мнителни, не вярват в добрите
намерения на другите. Считат, че ако някой реши да им помогне,
той трябва да има някакви користни цели. Младежите често
проявават и «опозиционно поведение», т.е. те вършат точно обратното на онова, което околните очакват от тях, защото по този начин
се чувстват по-сигурни и защитени. С най-ниска степен на проявление е «агресивната раздразнителност» – наличието на вътрешно
безпокойство, нервност и тревожност при взаимоотношенията им с
околните.
Неблагоприятният семеен климат, разрешаването на семейни
конфликти с употребата на физическо насилие е предпоставка за
отдалечаването и постепенното отчуждаване на децата от техните
родители и виктимизирането им (поставянето им в позиция на
жертва). Отказът от диалог и решаването на проблемите с физическа саморазправа, които децата виждат в своите семейства, се
пренасят и изявяват в училище. Лошите семейни взаимоотношения,
отсъствието на единия или двамата от родителите, алкохолизма,
конфликтността в семейството, авторитарните методи на възпи300

тание с елементи на насилие, сексуален тормоз, постоянното унижаване на достойнството на детето, са фактори, които могат да
предизвикат детската агресивност. Неполучавайки признание в
семейството, децата пренасят отрицателния опит от семейните
отношения на улицата, в училище.
Последни изследвания в областта на агресията и връзката й с
наблюдаваното насилие от екрана разкриват, че гледането на филм
с насилие може да доведе както до повишаване, така и до снижаване на агресията в зависимост от социалния контекст. Социалната
среда може да потиска или обратно – да стимулира агресивно
подражание [10].
Агресивните модели се подкрепят допълнително и от един
механизъм, който свързва физическото насилие като единствено
средство за победа на доброто над злото. Това благоприятства
възприемането и идентифицирането с агресивния модел, внушаването на неговата “ценност”. Влиянието на агресивните модели
значително нараства, когато са свързани с други ценности, според
които използването на сила за подчиняването на другите е престижно качество.
5. Обобщение и изводи
Индексът на агресивността (ИА 52%) и индексът на враждебността (ИВ 57%) при младежите от 15-18г. са над средното ниво. С
това се потвърждава първата издигната от нас алтернативна
хипотеза за общо високо ниво на агресивност при подрастващите
във възрастовия диапазон 15-17 години.
Профилът на изразеност на агресията в изследваната възрастова група се характеризира с висока вербална и индиректна агресия и агресивно недоверие, следвани плътно от агресивна раздразнитеност, физическа агресия и опозиционно поведение.
Потвърждава се и втората алтернативна хипотеза за полови
различия в профилите на агресията. За момичетата е характерна
достоверно по-висока агресивна раздразнителност, а за момчетата –
физическа агресия.
Използваният инструмент позволява проявяване на различията
в профилите на компонентите на агресията по пол. Резултатите от
психометричната проверка на надеждността на отделните скали
дават някои индикации за прецизиране на българската версия на
отделни айтеми, което би могло да стане предмет на бъдеща
специфично насочена разработка.
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В заключение може да се обобщи, че предвид настъпващите в
юношеството психо-физиологични изменения, проявленията на
агресивността са изменчиви, като превес имат скритите форми на
агресия (индиректна, вина след агресия, ревност и омраза), пред
откритите (телесна и вербална), характерни за периода на детскоюношеската възраст.
6. Насоки за контрол и овладяване на агресията при
подрастващи
Ефективното справяне с на агресията в училище изисква
провеждане на действия едновременно и на трите основни нива на
превенцията:
1. Първична превенция насочена към предпазване от ново възникващи проблеми, за да не се стигне до необходимост от корекция.
Засяга деца без агресивни прояви, които са 80–90% от всички в
училище (универсални интервенции). Особено внимание заслужават осигуряването на безопасни условия и среда – известно е, че
опасността от агресии е най-голяма в пространствата за общо
ползване: коридори, входове, асансьори, стълбища. Голямата анонимност също води до агресивност.
2. Вторична превенция, която изисква индивидуално адаптирани интервенции, прилагани към ученици в риск (5–15% от всички).
Работа със специфични групи и планове за управление на поведението.
3. Третична превенция, обхващаща интензивни интервенции,
които излизат извън училището и включват цялото семейство, вкл.
индивидуално консултиране. Тя се прилага към най-силно изложените на риск ученици с хронично (и интензивно) проблемно поведение, които са 1–7% от всички.
Различните прояви на насилие в училищата се разглеждат като
проблем на общественото здравеопазване, затова моделът за ОЗ е
приложим и към образователния сектор. Стратегията на общественото здравеопазване е легитимна заради способността й да проверява разпространението на болести и различни здравни проблеми,
които заразяват обществото. Тя се използва и за намаляване на
инцидентите на малтретиране на деца чрез прилагане на различни
програми за решаване на проблемите [10].
Препоръки за практически действие
- В работата по превенция на насилието е необходим междуинституционален и интердисциплинарен подход на местно ниво и
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изграждане на партньорска мрежа с ясно очертана роля на всеки от
партньорите, които работят като мултидисциплинарен екип.
- Успешната превенция на агресията и насилието в училищата
трябва да са включени в цялостна правителствена политика по
превенция на насилието в обществото. Както показват емпирични
изследвания върху 710 подрастващи на възраст 14-18 г. у нас [11] за
сблъсък с различен вид насилие, формиращо емоционалното и
умствено състояние на юношите и агресивния им потенциал,
съобщава тревожно висок процент подрастващи.
- Агресивните модели в училище могат да бъдат заместени с
адекватни за възрастта и нивото на развитие на учениците форми за
превенция - чрез системни организирани разговори, обучения,
интерактивни методи за изразяване на натрупано в децата напрежение и импулси вследствие на преживяна агресия от страна на
родител или учител;
- Необходима е специална подготовка на педагозите, учители и
родители по отношение на проявите на класическите типове темперамент при подрастващите и отражението им върху поведението.
Често свързваната с периода на съзряването емоционална лабилност, която изследователи у нас оценяват на 43% [12] се съпътства
от затруднения в адаптацията и предразположеност към стрес, с
изразена емоционалност и впечатлителност;
- Повишаване на компетентността и изграждане на капацитет в
учителите и родителите за превенция на агресивни прояви от страна
на децата, чрез провеждане на обучения и семинари;
- Съвместни тренинги на ученици, родители и учители, в които
чрез поредица от преживявания и време прекарано заедно, те ще
могат да се опознаят по-добре, и същевременно да усвоят умения за
водене на диалог и преговори, което ще възстанови контакта
помежду им;
- Да се обръща повече внимание на децата - в училище и в
семейството. Те трябва да се чувстват значими, уважавани и обичани, както от страна на родителите, така и от страна на учителите си;
- Да бъде възстановен диалогът между родители и деца, като се
изключат или ограничат агресивните модели в общуването помежду им;
Успешното справяне с агресивното поведение на учениците
поставя повишени изисквания към професионалните и комуникативни умения на психолога в училище и специализираните в
областта консултанти от гледна точка на необходимото образование
и квалификация (авторитет), и постоянна готовност за действие при
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различни прояви на насилие и агресия сред учениците. Професионалната им дейност включва работа с всички съпричастни по
някакъв начин към проявите на агресия в училище страни: ученици,
учители и родители и обучението им по отношение на:
– Умения за контрол и управление на стреса, гнева, негативните емоции и състоянията на нервна възбуда;
– Тренинг в релаксация, физическо и психично разтоварване;
– Тренинг на комуникативни умения за разрешаване на
конфликти посредством посредничество и преговаряне, усвояване
на конструктивни поведения; добрите семейни отношения са
невъзможни без ефективна комуникация. Комуникацията е ценна за
утвърждаване на авторитета на семейството.
– Тренинг за обектите на агресия в развитие на умението за
себеутвърждаване – предназначен да повиши самоувереността на
децата да отстояват личното си пространство и да ги насърчи да
общуват с връстниците си без агресия и без чувство на безпомощност и;
– Стимулиране и помощ/обучение при формиране на ученически групи за подкрепа, арбитраж, посредничество, менторство.[13].
Литература
[1] Петрова, С. Възрастови особености на агресивното поведение.
Дипломна работа ОКС „магистър”, ВСУ, Варна, 2014.
[2] Фромм, Е. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
[3] Лейенс, Ж., Фрончек А. Агресията като междуличностно явление. Групата и личността в социалната психология: 14 западно-европейски
учени. Cофия, 1990, 141–161.
[4] Пирьов, Г. Психологията в твоя живот. С., 1976 г.
[5] Spielberger, C.D. et al. Assessment of emotional states and personality traits: measuring psychological vital signs. In: J.N.Butcher (Ed.) Clinical
personality assessment: Practical approaches. New York: Oxford Univ Press,
1995,42-58.
[6] Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность. Т.1 и 2. Москва. 1986.
[7] Buss, A. & Durkee, A. An inventory for assessing different kind of
hostility. J of consulting psychology, 1957,21,343-9.
[8] Buss, A. & Perry, M. The aggression questionnaire. J of personality
and social psychology, 1992, 63, 452-459.
[9] Aidman, A. Television violence: content, context, and consequences.
ERIC Digest, 1997.
[10] Ценова, Б. Програми за безопасни училища на национално ниво
и организация за създаване на сигурна и безопасна работна среда в

304

училище. Отчет по НП по БЗР 2010, НЦООЗ, С., Проток. № 14 на МС от
14.4.2010 г.
[11] Ценова, Б., Христов, Ж., Стоев, Т. Насилие и агресия в горна
училищна възраст и възможности за решение на проблема. В: Сб. Децата,
семейството, училището и обществото в началото на ХХІ век, Камея
дизайн ООД, С., 2007 г., 289-302.
[12] Христов, Ж., Ценова, Б., Савов, С. Проявление на класическите
типове темперамент при подрастващите (14-18 г.) и отражението им върху
поведението им. В: Сб. Децата, семейството, училището и обществото в
началото на ХХІ век, Камея дизайн ООД, С., 2007 г., 370-378.
[13] Fitzsimmons, M. Violence and aggression in children and youth.
ERIC/OSEP Digest, 1999.
Адрес за кореспонденция/ for correspondence:
Доц. Бистра Ценова, д. психол.
Assoc. Prof. Bistra Tzenova, Dr.rer.nat.
National Center of Public Health & Analysis
Sofia 1431, Blvd. “Acad. Ivan Geshov” No. 15
Tel.: (+359 2) 8056203 e-mail: b.tzenova@ncpha.government.bg

305

ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА АГРЕСИВНИТЕ АТИТЮДИ
(БИОЛОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ)
Йоанна Недялкова
ВСУ „Черноризец Храбър”
Резюме: Една от типичните поведенчески реакции у човека е
агресията. Тя не променя драстично своята форма през вековете, а е от
устойчивите инстинкти, които се запазват независимо от промяната на
околната среда, духовното и технологичното израстване на хората.
Познаването и разбирането на факторите /биологически и социални/,
които я предизвикват позволява да противодействаме и да живеем в един
по-добър и усмихнат свят.
Summary: One of the typically behavioral effects in humans is aggression.
It does not change its form dramatically over the centuries, it is one of the
persistent instincts, which preserves regardless of shange of environment,
spirutual and technologicalprogress of the people. Knowing and understauding
of factors, which caused it, allows to counteract and live in a better and
smilling world.

Независимо от времето в което живеем ние се сблъскваме с
конфликти, проблеми и трудности във взаимоотношенията със себе
си, с близките си и накрая с нашите цели в живота. Няма човек,
който в определена ситуация да не е проявявал агресия. Тя се
отключва като защитна реакция за преодоляване на определени
трудности или заплахи. Една относително слаба агресивна реакция
подпомага в повечето случаи справянето с трудна житейска
ситуация.
Тези постъпки имат символично значение, защото не са предизвикали сериозни последици у другите хора. Много надарени
интелектуално личности са успявали да стигнат завидно положение
в обществото като упорито са използвали агресията си не с разрушителна цел, а преминала в творческа енергия в науката, изкуство
или социалния прогрес. За съжаление обаче в днешно време в повечето интелектуални области агресията навлиза не като благородно
поведение, а само в негативните си форми като плагиатство,
интриги, злепоставяния и др. агресивното поведение е все по-честия
модел на поведение сред учениците в училище и извън него.
Някои учени са на мнение, че определени видове агресивност
са полезни и съществени. Конрад Лоренц заявява, че агресивността
е „съществен момент в организацията на инстинктите за само306

съхранение.“ Като наблюдава животни той установява че агресията
играе първостепенна роля в еволюцията защото дава възможност на
младите животни да имат най-силните и мъдри родители, а групата
да бъде предвождана от най-подходящите самци.
При хората даден проблем е възможно да се реши без да се
причинява зло на друг човек и без да се влиза в съперничество.
Ашли Монтагю заявява, че за победителите в индустриалната
революция, които са експлоатирали работниците е било удобно да
оправдават експлоатацията сравнявайки живота с борба за оцеляване. Това омаловажава ролята на неагресивното и лишено от
съперничество поведение на личността. Няма съмнение, че в началото на еволюцията на човека агресивното поведение е улеснявало
приспособяването му. Но в днешно време, когато ежедневието ни е
изпълнено с конфликти, ненавист и безсмислени кръвопролития,
съмнението в ролята на агресията като начин за оцеляване стои под
въпрос. Фройд е бил убеден, че ако човек няма възможност да
прояви агресията си тази енергия се натрупва и накрая ще избликне
или под формата на крайно насилие, или в психично заболяване.
Наличните примери нееднократно показват, че свързаният с
агресивност конфликт може да доведе човек до състояние на високо
емоционално напрежение. Това води до извода, че потискането на
агресивна реакция у хората предизвиква сериозни смущения. Тук е
важно да се отбележи, че „Пътят на личностно израстване започва
със себепознанието, себепознанието – от самосъзнанието, първия и
главен вътрешен ресурс.“ /Х. Букай, Пътят на самозависимостта,
с. 132/ Когато човек осъзнае кой е много по-успешно ще защити
мястото си в света и правото си да бъде този който е като използва
енергията си не в агресивни и разрушителни действия, а в
отстояването на собствени начини на вземане на решения, водещи
до личен комфорт. Съществуват много съвременни начини за
освобождаване на агресивната енергия, например: изразходване под
формата на физически упражнения- игри, бягане, скачане и други,
като се насочи към неразрушителна форма на въображаема енергия
– например когато си представя как се удря обекта, предизвикващ
тези изблици.
Друг начин за контролиране на агресията е тренинг в релаксация, тренинг в самоконтрол, тренинг в комуникативни умения,
психотерапия. Въпросът, който изниква е откритият акт на агресивни действия намалява ли потребността от нови такива? По голяма
част от данните сочат точно обратниото. Нараняването или наскърбяването на друг човек засилва отрицателните чувства на напада307

теля към жертвата и в бъдеще е възможно да се стигне до по- силна
агресия. За тези изводи първостепенно значение имат изследванията
на Майкъл Кан. В този експеримент лаборант, който извършва
някои физиологични измервания, обижда и унижава изследваните
лица. В едно от условията се позволява на участниците да дадат
воля на гнева си към лаборанта, а в другото условие не се разрешава
на участниците да изразят агресията си. Според теорията на психоанализата е, че като резултат потиснатите лица трябва да изпитат
напрежениекъм лаборанта, а лицата дали воля на чувствата си
трябва да изпитат облекчение и по-малко враждебност към него. Но
Кан се изненадва от получените резултати. Лицата на които е била
дадена възможностда изразят агресивността си впоследствие изпитали по-силна антипатия и враждебност към лаборанта в сравнение
с тези, които не са могли да изразят агресията си. Извода е, че
проявата на агресия не потиска склонността към агресия, а я
засилва. Това се отнася и за насилието самият акт на насилие не го
намалява, а поражда още по-голямо насилие.
Според А. Бандура, агресивността може да се овладее, ако са
налице няколко условия: способности за възприемане на агресивността, която се съдържа в модела, съществуване на модел, съдържащ агресивност в достъпна за възприемане форма, одобряване на
агресивността без значение дали ще бъде от другите или от Аз-а
изключване на неодобрението и снимане на забраните срещу агресивността.В заключение бих изтъкнала, че направеният анализна
човешкото поведение дава възможност да се види взаимодействието между биологичното и социалното върху нова основа,
която доскоро не е съществувала , но която се явява продължение
на стария спор между вроденото и придобитото в човека.
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Abstract: In this study, we present an original test comprised of 41
questions, created with the purpose of determining whether Internet addiction is
present in participants of several age groups (14 to 63 years old), and the
results thereof. 42 volunteers took part in the test. After careful analysis of the
gathered data, we determined the existence of a correlation between age and
time spent on the Internet, as well as between age and the purposes for which
the latter is utilized for. The results were used as a basis to theorize which age
group is particularly vulnerable to being “Internet-addicted”. Individual cases
of heavy apparent addiction are also examined.
Key words: internet, usage, addiction, habit
Резюме: Настоящият доклад представя авторски тест, състоящ се
от 41 въпроса, с цел установяване на зависимост към интернет при лица
от широк диапазон възрастови групи (14 год. до 63 год). Участват 42
изследвани лица.Установяват се закономерности относно корелацията
между възраст и употреба на интернет, както и възраст и целите, с
които се използва интернет връзката. На базата наполучените данни се
изяснява коя възрастова група е най-уязвима към интернет зависимост и
се разглеждат индивидуалните крайни случаи.
Ключови думи: интернет, употреба, зависимост, навик

Увод
С постоянното напредване на обществото в технологичен и
социален план,както и навлизането на алтернативни източници за
информация, начини за комуникация и извършване на административни дейности и търговия онлайн, все по-наложителен става
въпросът дали човек може да е „зависим“ към употребата на
Интернет и как това може да влияе на поведението му.
Изследването има за цел да се опита да отговори на този
въпрос, като използва за база публикации и други изследвания,
създавани от чуждестранни учени. Получените резултати получават
както общо заключение, така и сравнение с изследваните лица в
същата възрастова група.
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Уточняване на понятията
Все по-примамливите и разнообразни възможности, които се
разкриват пред потребителите в интернет пространството могат да
доведат до прекомерна употреба и пристрастяване.
За дефиниране на понятието „зависимост към интернет”в
настоящото изследване се имат предвид следните характеристики:
♦ Доминиране на интернет върху начина на живот, чувствата и
поведението, което дава негативно отражение върху социалните
взаимоотношения, съня и води до редуциране на други занимания
за сметка на времето в интернет.
♦ Прекарване на повече от 35 часа онлайн седмично.
♦ Наблюдава се повишаваща се нужда от увеличаване на
времето за достъп, за да се получи същото усещане.
♦ Съществуват промени в поведението при употреба на
интернет.
♦ Наблюдават се негативни ефекти върху поведението и
чувствата при липса на достъп до интернет.
♦ Използване на интернет жаргон във всекидневната реч.
♦ Проявяват се опити за намаляване на употребата.
♦ Нарушен ритъм на сън и бодърстване, безсъние.
♦ Заменяне на "реалните проблеми със съня".
♦ Силна силна съпротива и повод за скандали, ако родителите
наложат ограничение върху употребата на интернет.
♦ Избира се да се играе на компютър, вместо да се излезе с
приятели.
♦ Лъжесе за времето прекарано пред компютъра.
♦ Изоставят се задълженията вкъщи, в училище.
♦ Наличие на раздразнителност, нервност, до степен на нетърпимост, когато заниманията не включват интернет.
Методи
Създаден е авторски тест за установяване наличието на
зависимост към Интернет, който се състои от 41 въпроса, които се
попълват анонимно. Анкетираните представят само базови демографски данни като възраст, пол и образование, които са със
статистическо значение. След прочитане на инструкцията, изследваните лица попълват отговорите си в бланката, която им е
предоставена (онлайн или на хартиен носител). Първоначално им се
дава информация, че се изследват навиците при употребата на
Интернет за различни цели, като в последствие, след пълна обра310

ботка на данните, се съобщава реалната цел на теста и се дава
подробна информация на всеки участник, като му се предоставя
възможността да узнае получените данни за цялата извадка и за
конкретната му възрастова група чрез достъп до разпечатка на
получените резултати.
Резултати
Изледваните лица бяха разделени на пет възрастови групи. Във
възрастовата група от 13-17, всички ИЛ без един са посочили, че
цялото семейство има достъп до Интернет. В групата от 18-25,
която е най-многобройна (около 50% от всички ИЛ), само трима
души са отговорили, че не цялото им семейство има достъп до
Интернет. В последните три групи(26-39, 40-50 и 50+години),
всички ИЛ и цялото им домакинство има достъп до Интернет.
Относно мястото, откъдето се осъществява достъпа до
Интернет, всички групи посочват предимно дома и работното
място, като някои от тях ползват и обществени точки.
Повечето ИЛ използват настолен компютър или лаптоп за
сърфиране, като тези между 18-25 години също толкова често
употребяват и смартфон.
Групата между 18 и 25 години използва Интернет главно за имейл, социални мрежи, онлайн пазаруване, търсене на информация,
споделяне на музика и видео и гледане на телевизия. В групата на
студентите е до голяма степен същото, но и на практика 100% от
тях използват Интернет и за работа и административни дейности.
Групата от 26-39 години са посочили най-малък брой дейности,
като това са и-мейл, социални мрежи и онлайн пазаруване. Найголямо разнообразие от дейности има в групата между 40-50 години, като няма дейност, която да не е посочена поне веднъж. В
последната група, която е и най-малобройна, има противоречиви
резултати.
Относно дали се чувстват безпокойни, ако Интернет връзката
им прекъсне, в групите от 13-17 резултатите са почти напълно
наравно разпределени между такива, които винаги се чувстват
безпокойни, такива, които понякога се чувстват безпокойни и
такива, който никога не се чувстват безпокойни. Интересно е, че
абсолютно същото разпределение съществува и във възрастовата
група от 40-50. В групата от 18-25 има значително по-голям брой
ИЛ, които винаги чувстват безпокойство при прекъсване на
Интернет връзката, като има и много, които само понякога изпадат
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в такова състояние. Групата между 26 и 39 почти изцяло не чувства
притеснение при прекъсване на достъпа.
Изненадващо, на въпроса дали биха отишли на дългосрочна
почивка на място без Интернет достъп, 90% от ИЛ между 13 и 17
години отговарят, че със сигурност биха го направили. За групата
от 18-26 години, разпределението между такива, които със
сигурност биха го направили и такива, които биха се поколебали, е
почти равно. Между 26 и 39 години, няма такива, които биха се
поколебали. Картината между 40 и 50 и 50+ години е почти същата.
Подозираме социална желателност на отговорите във всички групи.
Близо 80% от лицата между 13 и 17 години смятат, че прекарват повече от предвиденото време в Интернет; за групата между 18
и 25 год. – 75%, между 26 и 39 год.–50%, между 40 и 50 год. – 75%
и в 50+ процентът е 50.
Относно дали са опитвали да намалят времето, което прекарват
в Интернет, в групата на учениците по-голямата част дава положителен отговор, като само 25% от тях съобщават, че са го направили
успешно. При студентите картината е малко-по различна, като
имаме 20%, които са опитали, но не са успяли да намалят времето
прекарано в мрежата и 20%, които осъзнават прекомерната употреба, но не са опитвали да я намалят.
60% от учениците имат абонамент за мобилен интернет; този
процент е съответно около 90% при студентите, около 60% при тези
между 26 и 39 и започва да намалява в следващите възрастови
групи.
ИЛ между 13 и 17 ползват мобилния интернет главно за
Facebook и за търсене на информация. Групата на студентите
показва най-голямо разнообразие от дейности, като най-често срещаните са използване на социални мрежи, развлечение, споделяне
на музика и видео, търсене на информация и разписания на
транспорт. Има отделни индивиди, дали отговора, че ползват
всички посочени дейности. ИЛ в останалите групи посочват
еднотипни отговори- Скайп, и-мейл и комуникация.
Около 50% от учениците казват, че понякога избягват проблемите на реалността чрез Интернет, като за 20% това се случва често.
В групата на студентите, този цифра е около 60%, като имаме
отново 20%, при които е често и около 50% при които е по-рядко.
Интересно е да се отбележи, че в групата ИЛ между 40 и 50 год.
отговорът е почти винаги „не“, но има едно ИЛ заявило, че го прави
редовно. ИЛ над 50г не могат да преценят.
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Както бе очаквано - над 85% от ИЛ от 13 до 25 години често
употребяват интернет жаргон в ежедневието си; тези проценти са
значително по-ниски за лицата над 30 год.
Средната възраст, на която всяка от групите е започнала да
ползва Интернет е съответно 11 за учениците, 12 за студентите, 22
за тези между 26 и 39 год. и ~36 за тези над 40 год.
От ИЛ между 13 и 17 год. най-голяма част използват Интернет
над 16 часа седмично в дейности, несвързани с обучението им. При
студентите този процент е още по-висок, като там има и много
такива, които посочват между 10 и 15 часа. С увеличаването на
възрастта над 25, ИЛ посочват драстично по-кратко време на
седмична употреба на Интернет, като преобладават тези с отговори
под 10 часа.
Подозираме силно социално желателни отговори на въпроси 24
и 25. В групата на студентите отчитаме, че голяма част смятат, че
вече прекарват достатъчно много време в Интернет и не наблюдават
значителни промени.
Учениците използват главно телевизия и интернет за научаване
на новини, голяма част от студентите използват и радио, а повъзрастните ИЛ се доверяват и на вестници. По-голямата част от
децата не смятат, че може изцяло да се вярва на онлайн източниците на новини; студентите са в голяма степен на мнението, че те
са относително достоверни; при другите възрастови групи има
колебание и голямо разнообразие от отговори.
Във всички групи установяваме наличие на безцелно ровене в
Интернет, като това е най-силно изразено при студентите и найслабо изразено при тези между 40 и 50 години.
Абсолютно всички ИЛ заявиха, че имат любими сайтове, които
посещават редовно. И учениците, и студентите ги ползват главно за
обучение, развлечение и новини, а при по-възрастните ИЛ преобладават финанси, работа и новини.
По-голямата част от студентите посочват, че проверяват профилите си в социални мрежи или и-мейла си над 10 пъти дневно.
Това също е така, но в по-ниска степен при учениците и значително
спада при работещите ИЛ (26+).
50% от учениците казват, че им се случва да реагират остро ако
някой прекъсне сърфирането им в Интернет; съотношението е
същото при студентите и клони към отрицателен отговор в другите
групи.
При прекъсване на връзката, много малка част от учениците се
обажда веднага на доставчика; групата на студентите и тази на ИЛ
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между 26 и 39 години показва съотношение между „да“ и „не“
около 50 %. Интересно е да се отбележи, че ИЛ между 40 и 50 год.
на около 90% казват, че веднага се обаждат на доставчика.
Теоризираме, че това твърдение е свързано с горепосочените данни,
а именно че го ползват за финанси и работа.
И при студенти, и при ученици се отчита равно съотношение
на положителни и отрицателни отговори на въпроса дали смятат, че
прекарват по-голямата част от свободното си време в Интернет. ИЛ
над 40 почти универсално твърдят, че твърдението не се отнася за
тях.
При запитване дали биха се лишили по-лесно от телевизия или
Интернет, около 95% и при студентите, и при учениците избират да
се откажат от телевизията. В групата на ИЛ между 26 и 39 години
както и тези от 40 до 50 год. възраст, съотношението е почти 50/50.
Само ИЛ над 50 год. избират по-често телевизията пред Интернет.
Над 90% от учениците влизат в Интернет докато са с приятели;
при студентите този процент е около 75.
Само в групата на студентите има лек превес на комуникацията с приятели онлайн, отколкото в реалният живот (60%). Във
всички други групи, съотношенията са почти равни.
Относно колко часа дневно използват Интернет, данните
показват, че с нарастване на възрастта, употребата намаля, като е
най-висока между 13 и 17 год (70% казват 6+ часа) и в студентската
група (3-5 часа).
На въпроса дали биха предпочели да останат по-дълго в
Интернет или да спят повече, отново се разкриват интересни резултати, като над 30% от учениците биха предпочели Интернет; тази
цифра спада до 20% при студентите и още веднъж до около 15%
при тези между 26 и 39 г. Най-малка част предпочитат Интернет
пред по-дълъг сън в групата на ИЛ между 40 и 50 год (10%), но се
наблюдава значително повишаване на процента в групата над 50
год, като той достига 40%.
На последния въпрос, а именно дали биха отказали среща с
приятели за да останат по-дълго онлайн, 10% от студентите отговарят утвърждаващо. Това не се наблюдава при никоя друга група.
Заключение
След обработване на данните, можем да заявим, че определено
има някаква степен на Интернет зависимост във всички групи. Тя е
значително изразена само в две ИЛ от групите над 40 год. и в
няколко индивида от групите на студентите и учениците. Устано314

вихме зависимост между по-дългата употреба на Интернет и
опитването да се избегнат реалните проблеми чрез странични занимания в мрежата. Оказа се, че някои фактори корелират с възрастта
до голяма степен. Установихме няколко случая на социалножелателни отговори в групите на по-младите, но те бяха в очакваните граници и не повлияха значително на крайните резултати. Като
че ли групата на студентите използва Интернет за най-много цели,
но не успява да контролира времето, което отделя за това, докато
групата на ИЛ между 40-50 год. извършва много по-малък брой
дейности, но разпределя времето си по-добре и е много по-малко
податлива на зависимост. Относно възрастта, сякаш двете групи
най-податливи към зависимост за мъже от 18-25 и жени над 40
години. Не открихме зависимост между образованието и навиците
при употреба на Интернет и дейностите, които се извършват. Найразнообразни бяха отговорите на ИЛ между 26 и 50 години. Поспециално внимание трябва да се обърне на лицата, при които
установихме наличие на повечето или всички фактори, определящи
зависимостта към Интернет. Трябва да се работи с тях за решаване
на този въпрос.
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Abstract: The text of the paper presents two intersecting perspectives on
the phenomenon of "Weeping Man": one philosophical and the other one psycholinguistic and cultural. The study involves the following issues: the
philosophical aspects of "The Holy Weeping” (the crying in religious texts); the
origin and use of words and phrases in different languages related to the
phenomenon of "weeping"; the weeping man in culture and the weeping in the
perception of cultural phenomena.

1. „Как е създаден този текст”
1.1. Спорове.
Единият съ-автор (Съ-автор 2, т. е. Са-2) предложи текстът на
доклада да започне така: „Този доклад е почти като плаченето. Не е
ясно дали плачем, защото ни е тъжно, или ни е тъжно, защото
плачем. Не е ясно дали докладваме, защото сме написали нещо, или
сме написали нещо, за да докладваме”. Даже имаше идея да посвети
идеите си на една жена, за която не бил плакал на времето, а сега
плачел.
Другият съ-автор (Съ-автор 1, Са-1) не само изрази съмнение в
логичните и логическите истинности на едно подобно начало, но и
каза, че духът на такива посвещения не отговаря на духа на едно
научно изложение, дори то да е свързано с проблематиката на такъв
сериозен био-психо-социо-културен феномен като Плача, в
частност (?) – Човека, който е плакал, който плаче и който ще
плаче.
Постигнато бе съгласие за две неща: посвещението, за което
настояваше (= „плачеше”) Са-2, да бъде последно изречение;
текстът на доклада да бъде изграден върху Ролан-Бартовия „драма-
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тичен” метод (вж. в 1.3), да бъде неравен и по форма, и по
задълбоченост, да бъде като хлипане, което постепенно затихва...
1.2. Кратки обяснения (оправдания) за избора на темата.
В третия абзац на „Пътеводител на галактическия стопаджия”
четем: „Тази планета има – или по-точно имаше – един проблем:
почти всички хора, живеещи на нея, през по-голямата част от
живота си се чувстваха нещастни”.1 Повествователят разказвач
сигурно е прав, но трябва да се направят някои уточнения. Първо,
можем да се съмняваме, че повече от предложенията за решаването
на този проблем се отнасят „до движението на едни малки зелени
късчета хартия”. Второ, разказвачът (а може би и авторът Д. Адамс)
смята, че проблемът ще бъде разрешен (затова е корекцията в
глаголното време – от „има” към „имаше”) чрез из-пращане, отпращане на „тази планета” – Земята, в Небитието, т.е. че Нещастието, основната характеристика на хората, ще изчезне заедно със
своите носители. Трето, според нас, хората са такива същества
(може би единствените живи същества), които понякога са щастливи, че са нещастни; сред хората има хора, които понякога
изпитват удоволствие от болката и болка от удоволствието.
А плачът е единство на болка и удоволствие. И Смисълът е
там, в Плача. (Разбира се, не отричаме връзката между смях и плач,
не забравяме амбивалентността им.)
1.3. За избора на метода
Във „Фрагменти на любовния дискурс”, по-точно във
встъплението си, назовано „Как е създадена тази книга”, Р. Барт
пише: „Всичко тръгна от следния принцип: не би трябвало
влюбеният да се свежда до прост субект в дадено симптоматично
състояние, а по-скоро трябва да се направи така, че да се чуе онова,
което е неактуалното в гласа му, сиреч неподдаващото се на
рационално обяснение. Оттук дойде и изборът на „драматичния”
метод, който се отказва от примерите и почива единствено върху
действието на един първичен език (няма метаезик)”.2
Изборът на метода до известна степен определя и избора на
фòрмата на представения текст.
Нашият доклад претенциозно би могъл да бъде наречен
„Фрагменти на плàчовия дискурс”. Да не забравяме, че думата
„дискурс” етимологично е свързана с тичане насам-натам, с кроене
1
2

Адамс, 2002: 15
Барт, 1997: 7
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на нещо. А при плаченето и разумът, и чувствата се лутат, мисълта
и емоциите се сливат, кроейки нещо
Текстът ни е е двугласов. Единият глас ще говори за Плача
като средство за доближаване на Човека до Бога, ще представя
Извисения Плач. Другият иска да каже, че думата „влюбеният”
(подчертана от Са-2) е заменима от сегашното деятелно причастие
„плачещият”, защото само влюбеният има правото да плаче...
истински. Вж. „какво говори един влюбен, който казва” в главата
„Похвала на сълзите”: „Чрез сълзите си аз разказвам една една
история, създавам мита за болката и оттам насетне се приспособявам: мога да живея с нея, защото, плачейки, си създавам емфатичен събеседник, който възприема най-„истинското”от посланията
– посланието на моето тяло, не това на езика ми: „Какво са думите?
Една сълза ще каже повече.”.3
Още за двугласието: единият съ-автор ще говори спокойно
(като при проповед), а другият накъсано, замъглено (като онова,
което се вижда при плаченето); първото говорене е последователно,
второто е или лъчево, или успоредно.
1.4. Измамното (Плачът създава проблеми).
Първоначално си мислехме, че да се пише за Плача и Сълзите
едва ли е трудна работа. Имаме възможности за търсене на информация, имаме наблюдения, имаме даже личен опит в приложението
на плача (поне единият от съ-авторите все още го има).
Да посочим само част от имената на някои изследователи,
които са писали, разсъждавали са за плачовете и сълзите (авторите
са „подредени” безредно): Р. Барт, Д. Босуорт, А. К. Богданов
(авторът на изследването „За крокодилите в Русия”), Г. Грузман, К.Дж. Кнайт, Т. Колинс, Т. Лутц, Дж. Котлър, М. Тримбъл, Дж. К.
Нелсън, Х. Плеснер, А. Вингерхьотс, Л. Билсма, Дж. Ротенберг, П.
Грифитс, М. Кирова, Ст. Кавел, А. Козинцев, Т. А. Бернщам...
Но колкото повече четяхме (отнася се за единия съ-автор),
толкова повече отговорът на въпроса „Какъв е Смисълът на Плача,
Сълзите и всичко останало?”се замъгляваше, насочваше към едно
двуцифрено число...
И колкото повече четяхме, все повече се доближавахме до
мисълта, че книгата за плачещия човек е почти написана – само в
Бартовите „Фрагменти” „любов” трябва да се замени с „плач” (вече
заменихме „влюбен” с „плачещ” и „любовен” с все още странно
звучащото прилагателно „плàчов”).
3

Пак там: 197
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2. Разясния за (Обяснения на) някои думи и словосъчетания. Спорни определения и класификации
Бележка: за разлика от „безредната подредба” на изследователите на плачовете и сълзите тук думите и словосъчетанията,
правещи опит да се терминологизират, са закономерно организирани според целите на изследването ни.
Плач – Неотменна характеристика на живороденото (обикновено човек; вж. „човек”).
Плачене – Процес на леене на сълзи (ако използваме НайденГеровата терминология, „на-вир-ване” със сълзи; вж. в 3.3). Плаченето е неизразен чрез словесни средства езиков инстинкт (терминът
„езиков инстинкт” е на Стивън Пинкър). Някои теоретици казват, че
плаченето е успоредно „движение” на сълзи, носни секрети и
кратки фрази/ мисли (обикновено с неясно съдържание).
Сълза – Продукт от плаченето, който има формата на капка и
обикновено пада надолу (само в някои песни сълзата отлита
нагоре). Сълзата е със съдържание до 99 % вода; останалото е
съвкупност от неорганични вещества (натриев хлорид, натриев
карбонат, калций и др.) и тук-таме нищожни белтъчини. Преди
десетина века думите „сълза” и „плач” са били взаимозаменями в
старобългарския език (естествено, не с тази писмена форма и не с
това звучене).
Човек – Двукрако животно без пера, което си въобразява, че е
единственото гръбначно, способно да сълз•, да „сълзясва”
(последната глаголна форма е отново „Найден-Герова”, взета е от
неговия речник).
Плачещ човек – Човек (мъж, жена или хермафродит), който
плаче и който по време на плаченето понякога си задава въпроса
има ли плачът му смисъл и значение.
Плачещо дете – Човешко същество, което оправдава
написаното от Ф. М. Достоевски.
Влюбен плачещ човек – словосъчетание, съдържащо в себе си
известна доза тавтология. („Влюбен” да не се разбира само като
„влюбен в жена или в мъж”.)
Плачещ влюбен човек – Влюбен човек, който не се смее,
временно.
Други добавки:
- Плач има там, където има напрежение, налягане. Затова
плаче и лозата след зарязване (като зарязан от любимата си) – нали
има капилярно налягане, което движи соковете й.
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- Защо плаче човек? Защото има жлези, които отделят
течност, която се събира в „торбичици” („мехчета”), откъдето тя,
„по каналния ред”, достига до очите. Тези жлези създават работа на
клепачите (или обратното), но понякога и на кърпичките. Казват, че
секретът на очната жлеза, наречен по човешки сълза, съдържа
психотропни вещества, които намаляват чувството на тревога и
напрежение и носят облекчение. При нормални условия сълзните
жлези на човека изработват от 0,5 до 1 мл сълзна течност за
денонощие.
- Може да се приеме, че и животните плачат. (Това разширено схващане обаче поддържа само Са-2. Той смята, че интерпретацията на фразеологизма „крокодилски сълзи” е неправилна.)
За да се направи пълна класификация на плачещите човеци,
трябва да се отговори на много, множество (разнородни!!!) въпроси,
които биха се превърнали в признаци за класифициране. Въпросите
могат да са от типа на:
- Защо плаче човекът (може и без главна буква), т. е. коя е
причината за плача му?
- Как плаче (става дума за силата на звука при плача и
количеството сълзи)?
- Колко плаче (времетраене)?
- Какво цели плачещият с плача си?
- Има ли резултати от плаченето на плачещия? (Тук отваряме
една скоба – по въпроса за ползата или вредата от плача
психолозите нямат единна позиция; хлъзгава е територията на
чувствата, защото чувствата се описват с ограничения естествен
човешки език.)
- Къде плаче?
- Има ли свидетели на плача си плачещият?
- и др.
Засега оформяме само две групи плачещи човеци: истински
плачещи и не-истински плачещи. Плачещите от радост са неистински плачещи. Словосъчетанието „сълзи от радост” е и
метафорично, и оксиморонно; човек плаче не от радост от радостта,
а от това, че усеща, предчувства края на радостта – радостта
(очаквана или не) е дошла, но тя ще си замине неизбежно.
2. Високият плач (Свещените сълзи)
Марк 14:72 И като падна на земята, почна да плаче.
Лука 6:21 ...Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете.
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Лука 6:25 ...Горко вам, които се смеете сега, защото ще се
наскърбите и разплачете.
Лука 7:38 ...и като застана отзад при нозете Му, плачейки,
почна да облива нозете Му със сълзи...
Лука 19:41 И когато се приближи и видя града, заплака да
него...
Лука 22:62 И като излезе вън, горко плака.
Лука 23:27-28 И след Него вървеше голямо множество народ и
жени, които плачеха и ридаеха за Него. А Иисус, като се обърна към
тях, рече: дъщери иерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за
себе си и за чадата си...
Йоан 11:33-36 Иисус като я видя да плаче, и дошлите с нея
юдеи да плачат, разтъжи се духом, смути се... Иисус се просълзи.
Плачът и плаченето в свещените текстове имат изключително
значение. Такъв е и плачът на Богочовека и човеците в Новия Завет.
Горните цитати показват някои от векторите на плача. Първият е
свързан с Иисус – Той плаче за приятеля (Лазар), за града
(Йерусалим) и за греховете на човека. Неговият плач е чист, той е
плач „за”, а не „върху”. Плачът на човеците не е чист, той е
очистващ. Хората плачат „върху”, а не „за”. Петър пада и плаче
„горко”. Мария Магдалина плаче докато Го помазва, Той призовава
иерасулимките да не плачат за Него, а да плачат за себе си, но –
заедно с това – обещава плачещите да се утешат. Измеренията на
плача, следователно, се свързват с покаянието, опрощението и
екзистенциалния статус на човека.
Плачът от покаяние е подобен на Петровия, защото е de
profundis. Когато излезе навън (т.е. – извън себе си, извън своето
ограничение), човек трябва да падне (не в смисъла на грехопадението), да се покае и горко да плаче за греховете си. Плачът е
преход от греховността към покаянието, той самият не значи нищо
повече от това да е „кръвта на душата”. Да плачеш, означава не че
си невинен, не че си виновен, а че се покайващ за стореното от теб.
Ако човек плаче за да бъде съжален, неговият плач не е искрен.
Прощаващият плач е присъщ и произтича само от Бог. Но като
негов „образ и подобие”, човек също може да плаче прощаващо4.
Прощаващият плач е за персоната, за града и за социума като цяло.
Плачът на прошката обаче има една особеност – той не обобщава, а
е само ad hoc.
4

Като родителя за детето, като детето за родителя, кото приятеля за приятеля и пр.
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Екзистенциалният плач е плач за ограничеността, преходността
и субективността на всяко съществуване. Този плач е на човека за
себе си. От морална гледна точка, този плач е егоистичен, неговата
сила са сълзите.
3. Плачовете на/за лингвистите, или Разходка из сълзите на
речниците
3.1. Тази част от доклада има амбиции да даде основата за едно
бъдещо изследване „Езикът на Плача и Езикът за Плача”.
Плачещият човек не употребявал думи; сълзите били неговата
реч. Но дали е така? Много често при хлипането говорим, на
пресекулки...
Не е толкова важно дали говорим, плачейки, или плачем,
говорейки. По-важното е, че за Плачещия човек се употребяват
думи и изрази, по-точно те са за плаченето му и за сълзите му.
Преди да разгледаме някои етимологии, нека да надникнем в
едно от многото
семантични гнезда от „плачовни” думи: вия, пищя, рева, ридая,
стèна, хлипам, хълцам, цивря (сред тези глаголи не включихме
плача, защото той се подразбира); вопъл, жал, печал, ридание,
скръб, стон, тъга (подразбират се съществителните плач и сълза).
3.2. За етимологиите. Славянските етимологисти (етимолозите,
които се занимават предимно с думите в славянските езици) като П.
Черних, А. Шапошников, М. Фасмер, П. Скок са почти убедени, че
индоевропейският корен на „плача”е *plak-, *plag-, *plek- *pleg‘удрям, бия’; в латинския plango – ‘удрям с шум, бия се (в
гърдите)’; ще отбележим, че в съвременния немски fluchen е със
значение ‘проклинам, ругая’.
(Прибавка: доскоро на единия съ-автор не му беше известно, че
думата „плакат” е със същия корен.) „Сълза” обаче е проблемна
дума. Както сълзите създават проблеми на психо-физиолозите, така
и тази дума кара етимолозите да са озадачени за нейния произход;
те спорят дали индоевропейската й база *k’le-g’(h)- с корен *k’el(‘мокър, влажен’, ‘правя чист’) е верният отговор. Има и друга идея:
„сълза” е от индоевропейския корен *sal- , който е в основата на
„сол”; сълзата всъщност е солена вода; вж. и.-е. диал. *udak’ruma –
‘горчива вода’, ‘сълза’ (ср. старогр. δάκρυμα, лат. lacrima). Трите
основни думи, обвързани с темата на доклада, са cry, weep и tear.
Първата е с доста неясна етимология, но другите две са и
ономатопеични, и символно ритуални. Weep ни насочва към
старобългарския глагол въпити (‘крещя’, ‘викам’). Tear има
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индоевропейски корен *der- (‘дера’, ‘късам’); да не забравяме, че
tear има две основни значения в английския – „късам” и „сълза”.
Старият, древният Плачещ човек си е раздирал дрехите, посипвал
си е главата с пепел, удрял се е по гърдите от болка, мъка,...
3.3. Разходката ще продължи из два речника на знаменитите
лексикографи от по-миналия век Вл. Дал и Н. Геров. По-подробно
ще представим някои техни речникови статии, за да видим
днешната ни езикова бедност.
Вл. Даль (без превод)5:
Плакать, плакивать, прослезиться, проливать слезы; рюмить,
реветь, выть; хныкать, визжать; слезно скорбеть или умолять.
Плачут от боли, от жали, горя. Животные не плачут. Плакать
навзрыд. || *Грустить, горевать, тужить, тосковать, скорбеть, жалеть
о чем. Плакать голосом, выть, причитать, голосить по обычаю по
покойнику или на девичнике. Плакать к кому: невеста, на причете,
должна плакать к каждому из родных и к каждой подруге особо,
встречать и поминать плачем, припевами. Плачь плакать, голосить,
причитать на известный, плаксивый голос, по умершем, или выходя
замуж. || Окна плачут, арх. потеют, мокнут. || Виноград плачет, сок
течет, после вешней обрезки. По чужим горям ты плачешь, о
чужом заботишься. Плачет, как на девичнике. Злой плачет от
зависти, добрый от жалости (радости). О чем плачешь? По
своему горю! ответ плакуши. Плакать не смею, тужить не велят.
Кажись и не плачу, а слеза бежит! Сам плачу, нужда
скачет (или: пляшет). Не бит, а плачет. И плачешь, да пляшешь.
Не плачь битый, плачь небитый. Не плачь по мне, а плачь по себе.
Не плачь по правде, обживайся с кривдой. Добро того бить, кто
плачет, а учить, кто слушат. И добрый временем плачет, а худой
скачет.Плакать не плачу, а слеза льется. Где смеются, тут и
плачут. Одни плачут, а другие скачут.Кто плачет, кто
пляшет. Дитя не плачет, мать не разумеет (или: не слышит).
Вижу, кто скачет, а не вижу, кто плачет (т. е. не хочу
видеть). Убогому подле богатого жить — либо плакать, либо
тужить. Не плачь (не тужи), мати, по чужом дитяти! Сняв
голову, по волосам не плачут. Москва ни по чем не плачет (не
тужит). Хоть пой, хоть плачь; хоть вплавь, хоть вскачь.Плакали
мои денежки (пропали)! Как кто хочет, так по своей жене и
плачет. У кого рубль плачет, а у нас копейка скачет! Плачь не
плачь, а есть-пить надо! Не то смешно, жена мужа бьет, а то
5

Вж. Даль, 1978
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смешно, муж плачет! Когда весь мир плакал? (когда Адам
согрешил). Солнышко, солнышко, выглянь в окошечко, твои дети
плачут, серу (т. е. смолу лиственницы) колупают, нам не дают,
черному медведю по ложке, нам ни крошки! (детская прибаутка
в Вост. Сибири.)Плакаться кому, на что, жаловаться, винить кого
в беде своей, называть обидчиком; сказывать горе, беду свою,
пенять. Сам на себя плачься, винись. На-Бога плакаться,
грешить. Плакаться станешь, Бог больше жить заставит. Не
плачься, Бог лучше полюбит. Не плачься, что ночь студена:
ободняет, так обогреет. Страху много, а плакаться не на
что. Всплакалась баба на деда. Всплакнула немного. Выплакала
ясны очи. Доплакался токи, допросился. Заплакав, ушел. Наплакалась я на него. оплакивать потерю. Насилу-то отплакалась,
отмолилась. Поплачь про себя. Проплакала ночь. Чего расплакался?
Плакуши хорошо сплакались, согласно причитают.Плаканье ср.
длит. плач м. об. действ. по глаг. || Плаканье, плакса, плач, обряд
причитания по невесте и время от сговора до девичника, недели
две. || Плач, плачи мн. или перм. плача ж. жалобные песни, кои
поются на девичниках: невеста не поет, а плачет, оплакивает свою
девью красоту, русу косу, волюшку, отнее заступничество,
матернюю холюшку и пр.; после плачут по ней подруги, бранят
сваху, поезжан и даже жениха. Мы плач или плачу плакали, пели
такую песню. На эти плачи нет числа голосам или напевам, а на
плач или причитанье у покойника, что особенно делается по зарям,
почти на всю Русь один, однообразный напев, повторенье трех
звуков, с растяжкой последнего. Плачной напев, голос свадебного
плача. Плачевые песни. Бог и плач в радость обращает
(претворяет). Плачь голосист, а печаль смиренна. Без плачу у бабы
дело не спорится. Его плачем не разжалобишь. Делавши смеялись, а
сделавши плачем. Из дурака и плачь смехом прет. Али мы тебя не
любили, али чем прогневили, плач по покойнику. Плачь, стон,
вздохи домового — ко смерти хозяина. Плакатель, —ница,
плачущий. Плакальщик, —щица, кто много плачется на судьбу
свою. Такой плакальщик, всем докучает. || Плакальщица или
плачея ж.плакуша, женщина, которая по найму вопит, воет, плачет,
причитает по покойнику, а также заводит, запевает плачи по
невесте на девичнике, зная все причитанья и заплачки.
Плакальщичьи ухватки. Была бы кутья, а плакуши будут. Голоси
всяк по своему покойнику, а плакуша по всем. Сваха за чужу душу
божится, плакуша по чужому горю плачет. Плачуга, плакса,
пск. плакута об. плакуша,плаксиха ж. плаксивый человек.
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Н. Геров (започваме с неговата „слъза”, макар че „плач” има и
азбучно предимство)6:
Слъза – Бистра капка вода, что изтича из очите. Роня слъзи.
Пороно слъзи. Утъвам в слъзи. Навирвам ся , напълвам ся със слъзи.
Бистра като слъза. Каквото сръдце боляло, така слъзи проляло.
Каквито очи глядали, таквиз слъзи и капали. Който слъзи потачи, и
самичък ще плаче. Чуждий хляб със слъзи са яде.
Ергенски слъзи, раст. Bellis perennis, момини слъзи, моминска
слъза, маргаритар, очица, парици, бяла марта, арнаут, рубийки,
рубийци, рубие, рубета; маргаритка (Тук не-ботаникът и неетнологът може да се обърка – б. а.) Зъминска слъза, раст.
Chelidonium majus; чистотел. С това растение лекуват брадавици.
Кукувичини слъзи, растение някакво (Геров си признава ботаническото невежество – б.а.) Моминска слъза: 1/ Раст. ергенски слъзи. 2/
Раст. Convallaria majalis, момини слъзи, бисер, гергьовденчи,
гергьови бабки, двулик (може би от единството на смях и сълзи ???–
б. а.), гороцвет, маргарит, просце, сименчиче.
Момини слъзи: 1/ Раст. ергенски слъзи. 2/ Раст. моминска
слъза. 3/ Раст. Brisa media, арапско просо, триперушка. Момкова
слъза, раст. Poligonatum multiflorum.
Слъзене (от гл. Слъзя); Слъзица и слъзичка; Слъзливий,
Слъзливи очи, които лесно слъзясват; Слъзя – Тека, капя,
просмуквам по малко; слеза, плача. Бурето слъзи, тече по малко.
Вода слъзи из скалата. Очите ми слъзят, текат по малко слъзи от
тях без причина. (Без причина? Ами ако има пушек в копривщенската колиба?! – а. и. к., т.е. авторов ироничен коментар);
Слъзясам; Слъзясвам и слъзясувам. За очи: пущам слъзи,
навирвам са със слъзи; слъзя. Погляднах срещу слънцето и очите
ми слъзясаха. Слъзясване и слъзясуване.
Плачевний – Что докарва плач, что става с плач (разлика от
днешното значение); жалний, тъжний.
Плачéц (и авторите са длъжни да уточнят, че тази дума е
умалително съществително от плач; в съвременните ни речници
тази дума не съществува, може би защото лексикографите ни
смятат, че модерният българин не плаче „по малко)
Плач - Плак, плачене, рев, реване. Дохожда ми на плач,
набурва ми ся на плач, доплаква ми ся. Една уста и за смях, и за
плач. Мене е до плач, тебе е до смях. Кому е до плач, нему не е до
смях. Кани ся като вдовица на плач.
6
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Плача – 1/ Текат ми слъзи из очите за нечто. 2/ Викам с глас,
рева, хленча, хлипам. 3/ С плач и слъзи стоя над някого, над нечто,
та изряждам какво е бил и тяглил; оплаквам, ряда. (Тук е мястото да
се споменат и виявиците и оплаквачките – б. а.) 4/ За растение, кога
е рязано, та му тече сокът; слъзя, тека. Лозето плаче, тече от него
сок, пролят след порязването. Оплаквам ся, тъжа ся, варекам ся,
викам от някого, от нечто. Стана ся плаче от мъжа си. Работата
плаче от него, не ся бои от работа, много е работлив. Лице ся смее,
а сръдце плаче. Бежанова майка не плаче, а Стоянова. Докле
дитято не плаче, майка му цица не дава. Смееш ми ся много, много
щеш и да плачеш. Хем го бие, хем му не дава да плаче. Пила – пяла,
плащала – плакала. Плачат вдовиците, а че плачат мъжетниците
(?) . Плаче като сираче за комаче. Двама ся бият, един плаче.
Плакал на чужд гроб, та му изтекли очите. Който плаче за добро,
без очи остава. Кога гарван грачи, славей бяга и плаче. Както
сръдце боляло, така очи плакали, Който ся моли, не плаче. (Единият
съавтор не съгласен с този „мъдростен”пример на Н. Геров;
бележка на другия автор.) Скъп два пъти плаче.
Фразеологизми, устойчиви изрази няма да разглеждаме.
4. Утихване на не-спирния плач чрез отказ и чрез задаване
на въпроси
4.1. Имахме намерения в тази част да се опитаме бегло да
засегнем как Плачещият човек е отразен в различните видове
изкуства. Искаше ни се да докоснем въпроса как дадено
произведение от различните изкуства предизвиква плач.
Но установихме, че това е прекалено амбициозна задача за
един подобен доклад. (Изразът „да се опитаме бегло да засегнем” е
ненужен, банално подразбиращ се.) Историята на човечеството,
културата му като цяло е пропита, об-вир-ена с плачове и сълзи. И
със смях, разбира се.
Кое конкретно ни накара да се откажем? Много неща, едно от
които е многобройните „интерпретации” в изобразителното изкуство и в скулптурата на една двойка философи: „Плачещият Хераклит
и Смеещият се Демокрит”. (До тази двойка стигнахме, след като
решихме да видим Плачещия човек през очите на Смеещия се
човек.)
Преценихме също така, че разглеждането на Плача само в три
произведения (случайно подбрани) от родната ни литература
(„Смешен плач”, „Скрити вопли” и „Майчина сълза”) ще отнеме
занчително докладово време и място.
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Отказът дойде и от колебанията ни за делението на изкуствата,
за броя им. Някои теоретици казват, че били седем. Според Са-2
осмото изкуство е изкуството да се плаче. Да се плаче чувствено,
умно и намясто.
4.2. А ето и финалните ни безредни въпроси:
- В кое изкуство Плачещият човек най-добре плува в
собствените си сълзи? Има ли без-сълзно изкуство?
- Плакали ли са Адам и Ева? А Каин?
- Кой е по-плачлив – Гилгамеш или Ахил?
- Знаем ли за какво плаче Иеремия, когато използваме
фразеологизма „Плач Йеремиев”?
- Плаче ли Стената на плача?
- Има ли сълзи по лицето на Дева Мария в скулптурата на
Микеланджело „Оплакването на Христа”?
- Как децата се учат да плачат не-истински?
- Абревиатурата ТПС може ли да се тълкува като „ТитиПапазов[ов] Синдром”?
- Защо вниманието на психолозите определено е към детския
плач? Защо мнозина смятат, че плачът на възрастния е по-скоро
проблем, който трябва да се обвърже с лечение?
- Плачът има ли етно-национални характеристики?
- Кой е по-неправилният заместител на „Плачещ човек” –
Homo lamento или Homo lacrimoso?
- Има ли човек, който да не е плакал след раждането си?
- Ще се промени ли възприятието на„На прощаване”, ако Ботев
бе написал не „Не плачи, майко, не тъжи...”, а „Не тъжи, майко, не
плачи”?
- Може ли да проливаме сълзи от досада?
- Защо можем да кажем „Тя имаше чувството, че ще заплаче”,
но не и *”Тя имаше емоцията, че ще заплаче”?
- Всички ли икони на Богородица могат да [за]плачат?
- Кой кого притиска повече: плачът мене или аз другиго с
плача си?
- Богатите също плачат. А бъдещите „обогатени” с емоции
роботи ще плачат ли?
- Може ли да се завърши този доклад с посвещението: На
Бойка, за която не плаках, когато трябваше... ?
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МЪЛЧАНИЕ И БЕЗМЪЛВИЕ – АСПЕКТИ
НА КОМУНИКАТИВНО И КУЛТУРНО СРАВНЕНИЕ
Доц. д-р Бойчо Бойчев
ВСУ „Черноризец Храбър”
SILENCE AND SPEECHLESSNESS – ASPECTS OF
COMMUNICATIVE AND CULTURAL COMPARISON
Associate Professor Boycho Boychev, PhD
Department of Psychology, Varna Free University
Abstract: Silence and speechlessness are examined with regard to their
aspects of distinction and coincidence. The distinction and coincidence are
respectively viewed upon from a communicative and cultural perspective. The
former is related to the categories of community and the latter bears on
sacredness and veneration.
Key words: communicativeness, speaking, uttering, silence, speechlessness,
sacred, venerational .

Комуникативните възможности на мълчанието, както и културните му „явявания”1, предполагат сравнението му със сходни
феномени, каквито са тишината и безмълвието. Доколкото тишината не е предмет на тази работа, само ще спомена, че те се различават по своя източник (човекът при мълчанието и средата – при
тишината), по своя характер (мълчанието е субективно, докато
тишината винаги е „външна” спрямо преживяващия субект, без това
да я прави непременно „обективна”) и по своята реализация (мълчанието е интенционално структурирано, докато тишината е „аморфна”, няма „насоченост”, свързва се с покоя.). Общото между тях е
липсата на говор, на звук, на шум, както и в това, че все пак в
мълчанието има някаква “тихост”и беззвучност, както и в тишината
- с-мълчаност (тишината е с мълчание, съпроводена е от него) и
“нямост”.2
Ето защо тук ще се спра на другия феномен, който “мами” с
комуникативната си и културно-субститутна близост до мълчанието, а именно - безмълвието. Безмълвието с по-голям успех може да
се ползва като синоним на мълчаниено, но смислово то не стои
1
2

Виж: Бойчев, Б. По границите на комуникативността. Варна, 2003, с., 48-99.
Пак там, с. 59-66.
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далече и от тишината. Според синонимния речник то има книжен
характер и означава “пълно отсъствие на говор, на шум, дълбока,
пълна тишина.”3, от което се вижда, че като синоним на мълчанието, безмълвието (стига да не се отдава прекомерно значение на
това, че има книжен характер, т.е. несериозен, неотнасящ се
реалността) е по-скоро свързващото звено между мълчанието и
тишината, отколкото пълноценен заместител на първото. Това
впечатление се засилва и от двете значения, изтъкнати в тълковния
речник: “Безмълвен: 1. Който не проговаря или не издава шум;
мълчалив, тих. 2. Безропотен, покорен (к.м. - Б.Б.)”4. “Книжното”
използване на безмълвието е свързано именно с това второ значение
на термина.
Ако мълчанието е функционално обвързано с говоренето (в
тази връзка и с езика)5, то безмълвието е съотносително с
мълвенето. Мълвенето присъства тогава, когато се изразява някаква
недостатъчност, неенергичност, немощ на говоренето - устата
“мълвят”, “промълвяват”, “отронват” и т.н. Главното, което характеризира мълвенето е немощта на самото говорене. В мълвенето
липсва енергията на смисленото говорене, на комуникативното
3
Димитрова, М., А. Спасова. Синонимен речник на съвременния български
книжовен език. София. Изд.на БАН, 1980, с. 294.
4
Буров, Ст., В. Бонджолова, М. Илиева, П. Пехливанова. Съвременен тълковен
речник на българския език /с илюстрации и приложения/. В.Търново, 1994, с. 467.
5
Мълчанието не разполага с автономна система от знаци и кодове и затова няма
собствен език. Само по себе си мълчанието е некомуникативно, защото не дава
възможност чрез него да бъде организирано каквото и да е съобщение. Но, като
знак и код в системата на езика, то може да изразява и да бъде изразявано, да има
определени значения и да носи определен смисъл. Същевременно, мълчанието
няма буквално характера на реч, то не говори (пак в буквалния смисъл на думата) и
това също го отпраща “от другата страна” на комуникативността. Но то присъства
и няма как да бъде пренебрегнато в речта. Мълчанието е съизмеримо с говоренето,
доколкото в самото говорене (и чрез него) то започва да изпълнява знакови
функции. “Вменяването” им обаче дава възможност мълчанието да бъде мислено
като знаково производство и извън пределите на непосредственото говорене.
Точно това “надмогване” на говоренето превръща мълчанието не просто в нещо
друго, а тъкмо в от-говор (и от-говорност) на говоренето; дори когато го
предхожда, то пак е от него - от говоренето. Визирано като знакова (и речева)
продукция мълчанието предполага няколко неща: мълчащ субект; поне още един
субект, възприемащ мълчанието като значещо, макар и да не е непременно
адресат; свят (състояние на нещата, информация, знание), за който се мълчи; както
и свят (комуникативно поле, общност от говорещи, социум), в който се мълчи.

330

1

утвърждаване на говорещия. При мълвенето словото едва стига (а
често не стига) до другия, до този, който трябва да го чуе. То се
произнася, тръгва към адресата, но губи своята мощ. Мълвенето е
обезсилено говорене, като загубата на силата е или поради това, че
то “попива” в звуковия фон, или поради липсата на значим смисъл в
разбирането на другия.
Мълвенето може да стигне до другия само, когато той е в
близост до мълвящия. Именно близостта осмисля мълвенето. Тук
става дума не само за пространствена близост, но по-скоро за
причастна близост. Защото мълвящият - това е главно умиращият,
болният, нищият, лишеният от глас, страдащият. За да го чуе,
раципиентът трябва да е причастен към неговата участ, т.е. да бъде
състрадателен, съпреживяващ. Такъв може да бъде близкият човек:
родственикът /баща, майка, брат, син и т.н./, лекарят, свещеникът,
психологът - това са социо-културните образи на възприемателя на
мълвенето.
В този смисъл мълвенето - това е дискурсът на едва изречените
думи, на почти неизразимото. При този дискурс всъщност няма
разговор. Освен като дълбоко личностно и интимно, мълвенето
може да се яви в социалното пространство и като мълва. Мълвата
също е неадресирана, безответна; тя не се основава на никакви
аргументи и не е обоснована. Нейният ефект, който се изразява в
съобразяването на някакво безлично множество с нея, идва тъкмо
от това, че зад нея не стои никакъв реално отговорен за нея субект.
Всъщност онзи, който стои зад мълвата, няма как да бъде
установен, затова и тя витае в общественото пространство дотогава,
докато не се изчерпи. Мълвата, обаче, няма характера на опит или
желание за личностно споделяне; тя винаги се явява като отзвук на
някакъв социален факт или процес. Тя се умножествява от
отделните индивиди, които не участват в действителен обществен
дебат, или се опитват да манипулират чрез нея обществените
настроения. В този смисъл мълвата може да се приеме като аналог
на мълвенето, чийто източник е някакъв неопределен, неангажиран,
без-отговорен, но все пак общностен субект.
Дистанцията - и пространствена, и екзистенциална – обезсмисля мълвенето. Мълвящият няма силата и енергията на говорещия.
Той е неспособен да доведе казаното до дистанцирания от него.
Погледнат от този ъгъл мълвящият е нищ, макар и не нищо - той се
уповава или на всеслушащия субект (Бог), или на всевъзприемащата (мълвата) тълпа. Индивидът, който приема участието си в
дискурса, като включване и участие в някаква обща дейност (като
331

1

индивидуално осмисляне на тази обща дейност) е говорещ, а не
мълвящ. Следователно, мълвящият е нищ само по отношение на
социално осмисления дискурс. Иначе казано, ако не бъде чут от
дистанцираните от него, той може да разчита да бъде чут от самия
себе си. Това, разбира се, е далече от състоянията на вътрешна реч,
на вглъбеното вслушване в самия себе си. “Чуването” на себе си не
може да се приеме като диалог със себе си, като търсене на смисъла
на вътрешните (субективните) основания на съществуването си. То
е незавидното “чуване” на онова, което сам си произнесъл и то се е
върнало към теб, защото не е могло да достигне до другите. Такова
“самочуване” вече не е комуникативно, не носи значим смисъл,
защото неговото предназначение е било именно да достигне и да
бъде върнато, а то всъщност се е върнало, без да достигне до
никъде и до никого.
Щом мълвящият е в невъзможност да бъде реален участник в
социално значимия дискурс, щом той не може (поради своята участ)
да конструира каквото и да е комуникативно поле (освен, ако то не
бъде конструирано от съпричастните нему), то тогава безмълвният
е в още по-незавидно положение. Мълвящият не е в истинския
смисъл на думата говорещ - спрямо смислените, интенционалните и
ангажиращите участието на индивида комуникативни актове, той
всъщност е мълчащ. Но е налице и неговото усилие (макар и
немощно) да се включи отново в комуникацията - все пак той
отправя своите думи към някого, уповава се на това да бъде чут. Ето
защо мълвящият е между говорещия и мълчащия, макар да не е
докрай нито едното, нито другото. Поради това на него му
противостои безмълвният.
Безмълвният не просто мълчи (не е негова волята за това) - той
безмълвства. Причината, поради която се безмълвства, не идва от
вътрешната принуда на субективната воля, а поради невъзможността изобщо да се говори. Индивидът безмълвства, не само
защото не може да говори (поради нямост или поради пълната му
изолация от комуникативния процес), не само защото не иска да
говори, но преди всичко, защото не може да бъде чут от другите.
Струва ми се, че именно в това е основната отлика между
мълчанието и безмълвието, а именно, че мълчанието може да бъде
чуто, а безмълвието - не. На мълчанието може да се гледа като на
лишеност от говорене или като отказ от него. И в двата случая,
както се видя, е налице възможността самото мълчание да се заяви
като казващо. Следователно то притежава способността да бъде
чуто.
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Мълчащият е способен да бъде чут. Волята на другите може да
му налага да мълчи, но неговата собствена воля му дава
възможността, чрез това мълчание той да говори. Той може да е в
комуникативна изолация, да е пренебрегнат от комуникиращите, да
е изтласкан от комуникативното поле, да не е приет в даден
дискурс; но въпреки всичко, той може да се включва, да участва, да
присъства в актовете, макар и да е мълчащ. Тъкмо това не може
безмълвният.
Безсилието на мълвящия е в това, че неговото говорене не
достига до другите, а то не достига в много по-голяма степен тъкмо
заради него, отколкото (в много по-малка степен) заради тях.
Безсилието на безмълвния се изразява в това, че неговото неговорене няма как изобщо да бъде чуто. И тук източникът е
безмълвният, макар, че волята да не бъде чут не е негова, а на
другите. Самият той няма какво да противопостави на тази воля и
неговото безмълвие като че ли е предизвестено и предопределено.
Волята на другите не просто го изтласква от комуникативното поле,
а заедно с това и го изличава от него. Така безмълвието отива отвъд
мълчанието, защото в него няма никаква действеност и то може да
се смята за напълно инертно спрямо комуникативната реализация.
Наясно съм, че тези разграничения между мълчанието и останалите понятия, които могат да го заменят и се явяват негови
синоними, са подвластни на известен психологизъм, а защо не - и на
спекулативни увлечения. Всичко това правя с цел да разгранича
феномените, като по този начин изтъкна мислимите различия
между тях не в сферата на поетическата (изобщо художествената)
словесност, а на равнището на тяхното приложение като категории
на културата (в по-общ смисъл) и на комуникативността (в потесен). В този смисъл, ако се обърнем към мълчанието само като
към елемент на комуникативния акт, то ще видим, че то се отнася
към този акт само по два начина - като участващо мълчание
(мълчащият участва или като активно слушащ, или като свидетел на
комуникативния акт, т.е. като причастен към общия смисъл на
конкретния дискурс) и като безучастно мълчание (мълчащият не
участва, защото няма отношение и не е причастен нито към
смисъла, нито към стратегията на дискурса). Безучастно мълчащият
не е заинтересуван от това, което се казва и се чува в комуникативното поле, поради което и безучастното мълчание не може
да бъде приравнено към безмълвието. Безмълвен би бил този мълчащ, който по принцип е “заинтересован” (без да е необходимо
непременно да осъзнава това) от даден дискурс - както от общия
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смисъл и стратегиите, така и от условията и резултатите му, но не е
в състояние (поради себе си и поради другите) нито участващо да
мълчи, нито да го пренебрегне чрез безучастно мълчание). За да
бъда по-ясен, ще дам следния пример: ако аз мълча, когато хората
около мен говорят за роенето на пчелите, например, то аз съм
безучастен мълчащ. Моето мълчание е продиктувано както от
липсата ми на знания в областта на пчеларството, така и от
незаинтересуваността ми от общия смисъл на разговора. Ако аз
мълча, когато ми се зададе въпрос, или когато ми бъде отправена
молба, то тогава моето мълчание е участващо, защото се тълкува
като отказ (нежелание) да отговарям, или да изпълня това, за което
ме молят.6 Ако аз мълча в условията на някакъв обществен дебат
(по политическа, икономическа или друга тема), от който съм
заинтересуван като член на обществото, но в който не вземам
участие, защото няма кой да чуе нито моето мълчание, нито моето
говорене, а и аз не съм способен за заявя нито своето говорене, нито
своето мълчание, то спрямо тази дискурсивна среда аз съм
безмълстващ. Г. Г. Почепцов счита, че в социален план този, който
не открива своето мнение в масовата комуникация, той безмълства.
За да не се окаже в изолация, “той или се помества в позицията на
мнозинството, или мълчи”7. В случая Почепцов разглежда мълчанието и безмълвието само в социален аспект, затова и донякъде ги
смесва. Ако, обаче, към този аспект се прибави личностната
ангажираност в комуникативния процес и без да се изпада в
спекулативни отклонения, може да се каже, че безучастното
мълчание е последната точка на комуникативността, докато
безмълвието все пак стои отвъд нея, т.е. то е началната точка на
некомуникативността.
Все пак не може да се приеме, че между мълчанието и
безмълвието съществува пълен разрив. Самите думи “мълчание” и
“безмълвие” са взаимозаменяеми в много по-голяма степен от
“мълчание” и “тишина”, затова и използването им като синоними
често изтрива разликата между мълчанието “като такова” и безмълвието “като такова”. Но тази разлика е установима и на
семантично ниво, защото ако “думата мълчание... се преструва, че
премълчава смисъла, тя изговаря не-смисъла, приплъзва се и
изтрива самата себе си, не се задържа, сама замълчава не като
6
7

Вж. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации - М., 2001, с. 158
Почепцов Г. Г. Цит.съч., с. 47
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мълчание, а като реч”8, то същото не може да се каже и за думата
“безмълвие”. Така семантичната различност на двете думи ни води
и до семантичната им заедност, защото освен взаимозаменяеми, те
са и взаимно допълващи се. В този смисъл може да се каже, че
мълвенето е немощно говорене, а безмълвието - немощно мълчание.
Тайната, според Хайдегер, е това, “което трябва да остане
необговорено, което е сдържано в неизказаното, което пребивава
като неказано в скритото.”9 Акцентът на тайната, следователно,
пада не върху онова, което е просто неказано, а върху това, което е
сдържано в неказаното. Т.е. тайната е удържаното не само в
казаното, но и в замълчаното. Не е достатъчно тайната само да не се
казва, тя трябва да се мълчи. Това ще рече, че тайната не е тайна,
когато около нея се говори, тя е тайна, когато около нея се мълчи.
При опазването на тайната мълчанието става норма, а безмълвието
– задължение.
Разбира се не всяко опазване на тайната е непременно вричане
в мълчание. Опазването на една или друга информация има различни мотиви и мълчанието играе различна роля при тяхното осъществяване. Така например обетите за мълчание (и изобщо мълчанието)10 в църковно-културните общности (напр. при исихазма11) не
винаги са свързани със скриване на някакво знание. По-скоро те са
жестове на себеотстраняване от светската комуникация, за да се
подчертае същността и спасителната важност на комуникацията с
Бога.
Друг характер има мълчанието, което пази съкровеното
говорене, защото именно съкровеното, а не прокламираното, е това,
което е най-уязвимо от профанното. Тривиалното, ежедневно8

Дерида, Ж. Писмеността и различието. С., 1998, с. 386.
Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. Москва; 1993, с. 265.
10
В своята конструктивна и смислозадаваща функция мълчанието е “запазено” за
сакралното, затова и “позитивно-съграждащ” смисъл то има преди всичко за
мъдреците, докато “профанните ситуации следва да бъдат разрешавани почти
винаги чрез преутвърждаването на мълчанието в неговата охранителна и защитна
функция”, затова то е “своеобразин предпазен жест”. - Бояджиев, Ц. Нощта през
средновековието.С.,2000, с. 357.
11
Исихията е покой, безмълвие (Християнство. Энциклопедический словарь.
Том 1 /А-К/. М., 1993, с. 652), а исихазмът като “широко разпространена форма на
благочестие през Средните векове сред монашеството в Православния изток” е
“както обществено-църковно явление в историята, така и индивидуално, вътрешносъкровено душевно състояние.” (Хубанчев, А., Тотю Коев. Философски идеи в
православния изток. С., 1993, с. 119)
9
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угрижено общоговоримо е агресивно към интимното споделяне,
тъкмо защото интимното от една страна е уникално и личностнопричастно, а от друга - не-прозрачно и не-очевидно. “Разтварянето”
на съкровеното в тривиалния дискурс е равнозначно на лишаването
му от смисъл. Ето защо съкровеното говорене и интимното споделяне се нуждаят от опазващата функция на мълчанието. Реалността
на Аз-а е невъзможна без онези участъци от него, които са
недостъпни за другите, затова и “всяко посегателство върху личноименното пространство се характеризира с една или друга степен на
насилие.”12 Агресията на тривиалното е насочена към нетривиалното, към “високия” смисъл, който тривиалността се опитва не
да постигне, а да разруши и примитивизира. Това може да обясни,
защо хората, носители на такъв висок смисъл, без да са сами са
всъщност самотни - те доброволно се “обричат” на мълчание сред
другите, за да запазят онова, което е несподелимо в дадена общност
от говорещи. Не мога да се съглася, че “когато мълчим, ние сме
най-близо до себе си”13, но не защото Дерида счита, че “гласът е
най-близък до тялото, неотделим е от тялото” и че в говоренето
“ние имаме присъствие, ние имаме приближеност до самите себе
си”14, а защото съм убеден, че човек е при себе си само когато
говори смислено. Всичко друго е абдикация от самия себе си. И
когато мълчим за да не говорим и когато говорим, за да не мълчим,
ние напускаме някакъв участък от собствената си автентичност,
макар и по принуда. Заплахата от примитивизация на смисленото и
личностно значимото ни кара да прибягваме до защитния
механизъм на мълчанието.
Горното се отнася и до интимността на човешките отношения.
Общуването между един и друг човек (двама или повече) не винаги
трябва да бъде “отворено” за всички. Опазващото мълчание
ограничава достъпа и предпазва от “корозиране” комуникативността, която има “точен” адресат. Ако се върнем малко по-назад,
ще видим и разликата между мълчание и тишина. В тишината
говоренето отеква, колкото и тихо и да е. В мълчанието то се
скрива, но не за да се загуби от себе си, а за да се опази от огласяване - интимното споделяне в любовната нощ е обвито в тишина,
12

Пигров, К. С. А. К. Секацкий. Метафизика эзоотерического. - http://social.
philosophy.pu./taina.htm
13
Грънчаров, А. Преследване на времето. Изкуството на свободата. - http://liternet.
bg/publish4/agryncharov/vremeto/predgovor.htm
14
Деррида, Ж. Московские лекции - 1990 г. Свредловск, 1991, с. 7.
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а всяко негово огласяване го превръща в порнография; тайната на
изповедта е неприкосновена от обсъждане в публичното пространство и др.
Освен като дисциплинирано пазене на тайната и опазване на
съкровеното и интимното, на мълчанието може да се гледа и като
отклик на съвършеното и абсолютното. Такова мълчание е дан за
непостижимостта на съвършеното, но същевременно и знак за това,
че абсолютното все пак, в някакъв аспект, е било съзряно, схванато
(чрез ума). Такова мълчание е благоговейно, (умо)съзерцателно
мълчание. То също донякъде е “опазващо”, но чрез това, че не допуска говоренето да нанесе ущърб, да унизи, да профанира и да
схематизира онова, за което се мълчи. Онова, за което се мълчи,
няма как да бъде изразено чрез никакво говорене и чрез никаква
словесност, защото тъкмо то е Словото. Ословестяването на
Словото, без това да е тавтология, не въздига самото Слово, а само
този, който го слави. Затова да се мълчи за абсолютното е не
толкова пренебрегване на порива за неговото познание, колкото
израз на дължимото разбиране за неговата непостижимост. Такова
мълчание е “жест” на крайното и временното, чрез който то се
отграничава от безкрайното и вечното. Крайното и временното
“признава”, че не може да говори за безкрайното и вечното, за него
то може само да мълчи. Но чрез мълчанието си то показва, че го е
идентифицирало, че го схваща. Такова мълчание се проецира и в
йерархията на текущите неща и събития: такова е почтителното
мълчание на детето пред родителя, на незнаещия пред знаещия, на
нисшепоставения пред висшестоящия (без последното да се свежда
единствено до административно-политическите отношения). Нарушаването на такова мълчание е равнозначно на бунт към йерархията
в света и на оскверняване на свещеното. Такова про-говаряне на
мълчанието е всъщност скверно говорене (сквернословие), защото
то се противопоставя на Логоса с претенцията си да е равно на него,
дори да го надмогва. Количествата думи, изреченията, брътвежите,
които засипват всяка значимост, всъщност оскверняват и унизяват
тази значимост, тяхното усилие е да я направят незначима. Пустословието опустошава значимостите, затова и приемането на нормата на мълчание спрямо тях е всъщност израз на схващане тъкмо
на този значим смисъл. Това не означава, че човек изобщо не трябва
да говори (“говорим, защото говоренето е в природата ни”)15, а
15

Хайдегер М. Езикът. - Език и литература. Бр. 1, 1994, стр.14-23. С. 14.
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изобщо трябва да мълчи. Както казва Хайдегер “всичко зависи
единствено от това, истината за битието да намери себе си в думата
и мисълта да й даде тази дума.”16. Затова - продължава той - е
възможно “в нашата реч да се изисква не толкова задъхано
многословие, колкото просто мълчание.”17 За Хайдегер само в
действителната реч може да има мълчание, затова и този, който не
може да говори за битието, той не може и да мълчи. А този, който
мълчи, може да каже повече от този, който говори много. В този
смисъл мълчанието като израз на отношение към абсолютното и
съвършеното (Бог, трансцеденталният субект, битието, Логоса) не е
резултат от забрана на говоренето, а по същество е тъкмо
адекватното говорене за това. Това мълчание не е несъвместимо с
говоренето, нито е затворено в себе си говорене; то не си приписва
прерогативите на говоренето и не се явява негов универсален
заместител. Такова мълчание не притежава настъпателността на
многословието. Външно, всъщност, то е незащитено от него. И
затова многословието прави с него това, което “дисциплинираното”
мълчание прави с тайната - скрива го в себе си.
Многословието скрива разбираемото, акцентувания смисъл,
онова, което не може да бъде изразено по друг начин, освен чрез
мълчание. Затова може да се каже, че дисциплинираното мълчание
е тайнствено, докато благоговейното е мистично. Когато мълчанието опазва тайната, то е разбираемо именно като тайнствено,
когато обаче мълчанието е по отношение на някакъв висок смисъл,
който е недостъпен за непосредствено ословестяване, то тагава
такова мълчание става неразбираемо за тези, които не са способни
на него. Затова то е мистично. Другият - този, който възприема
мълчанието, се отнася към мълчанието на тайната, като към нещо
саморазбираемо. Той се опитва да разбере не мълчанието на тайната, а самата тайна. Мълчанието на по-висшия смисъл обаче, го
интригува по друг начин - той се опитва да разбере именно това
състояние на мълчанието, а не по-висшия смисъл. Защото последният не е достъпен за него. Именно тази мистерия на мълчанието
кара другия да изпада в многословие. Тъй като то е неразбираемо и
неизразимо за него, той го засипва със собственото си многословие.
Мълчанието на индивида не “за”, не “пред”, а “на” висшия смисъл
не обяснява и не може да бъде обяснено. Ограничеността на
човешкото същество го кара да прави усилните опити да
16
17

Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. Москва; 1993, с. 209.
Пак там.
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“подражава” на Логоса, да приближава (безкрайно дълго, ако му се
предостави възможност за това) словесността си към Словото. Те
навярно намират опора и в следването на някакво образцово
мълчание, чрез което тези усилия не изглеждат напразни. А такъв
образец на мълчанието сякаш съществува - според Прокъл, корените на Логоса са именно в предшестващото го мълчание18, докато
Майстер Екхарт буквално пише: “Бог произнася Своето Слово в
дълбоко мълчание.”19 Само Словото е съизмеримо с образцовото,
но и непостижимо за нито един човек, мълчание на Бога. С първото
Той твори света, докато с второто се завръща в него, за да поеме
товара, който човекът не може да понесе - човешката греховност.20
Резултатите от опита за едно такова мълчание стигат до там,
дава “отпор” на празнословието, преодолява го и отпраща мълчащия към действителната комуникативност на словесността. Когато
човек е наясно, за кое може да се говори чрез думите и за кое - чрез
мълчанието, той по-лесно разбира и спрямо какво просто трябва да
се мълчи. Този усет за силата на мълчанието е, заедно с това, и усет
за “безсилието на езика”21. Мълчанието на висшия смисъл е израз
на онази “безтегловност” на мисълта, която не се поддава на
“гравитацията” на думите, която няма как да бъде при-земена от
буквалното й о-думване (ако това се случи, то би било пагубно за
мисълта, както за всяко нещо, което пада с ускорение в гравитационното поле). Така мълчанието се оказва не просто елемент на
комуникативния акт, а състояние на съзнанието, съсредоточващо в
себе си смисъл, който в комуникативния акт не само е неизразим,
но и който чрез комуникативния акт може да се разпадне, изличи и
изгуби за отделния индивид.
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Abstract: This paper analyzes the difficulties of career guidance for
adolescents on taxonomy of difficulties in career decision making by Gati,
Krausz & Osipow. Describe the barriers to career decision making in
adolescents. In conclusion highlights the role of the career counselor in helping
the career guidance.
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Когнитивният дисонанс е признат като важен фактор при взимането на кариерно решение Austin, Wagner и Dahl [1]. Той се
отнася до предубеждения или неверни вярвания, нереални очаквания, различни митове и стереотипи, негативни оценки по отношение на дейностите извършвани от хората в дадена професия и
действителните изисквания за професията, които влияят при
взимането на решение за бъдещата професия. Например, човек
може погрешно да вярва, че притежава личностни качества, макар
да няма рационална основа за такава връзка. По този начин, човек,
който има такъв вътрешен конфликт може да оспорва резултатите от
всеки тест за умения и чрез генерализация може да стигне до
заключението, че всички инструменти за кариерна оценка и източниците на информация за различните професии са загуба на време.
Възможно е също така да се възприемат кариерните алтернативи
като напълно задоволителни или като посредствени и недостатъчни.
Такива когнитивни конфликти затрудняват избора на кариера и
принуждават човек да избягва изборът на кариера или да бъде
прехвърлена отговорността за избора на друг застрашавайки цялото
кариерно развитие на личността. В резултат на това, индивидът
може да изпита стрес и липса на удовлетворение от собственият си
избор. Krumboltz, [2, 424]. В контраст, липса на дисфункционални
нагласи и отрицателни мисли помага на човека успешно да
съчетават себепознанието и информацията за знание за професиите
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Saunders, Peterson, Sampson и Reardon, [3, 288]. Според Dryden [4,
182] и всеки който е потърсил помощ при кариерното си ориентиране се е предпазил от поне една дисфункционална идея за свои
вазможности свързани с дадена професия.
Липса на информация.
Nathan и Hill [5, 446стр.] поддържат тезата, че човек който се
интересува от кариерното консултиране често не може лесно да
вземе решение, защото не разполага с информацията, необходима
му да обоснове избора си, или защото преценява, че няма достатъчна информация за себе си. Липсата на добро себевъзприемане и
липсата на знания по отношение на елементите, които съставят
личността на индивида Gati и Saka [6] като интереси и способности
могат да объркат индивида при взимане на каракиерно решение
Saunders, Peterson, Sampson и Reardon, [7]. Нещо повече, липсата на
информация относно професиите, алтернативни решения и начини
за придобиване на информация също така и процеса на взимане
кариерно решение, представляват трудности, които са придружени с
нерешителност при избора на професия Germeijs и De Boeck,
2003[8, 11стр.]. Освен това, липсата на точна информация по отношение на пазара на труда може да предизвика объркване.
Понякога, информацията, не е актуална или не е подходящо
представена от източника без да се изключва случаите, когато човек
несъзнателно манипулира информация на база убеждения и ценности на личността. Не рядко, новата информация може да промени
решенията на индивида Sidiropoulou - Dimakakou [9].
Конфликти при взимане на решение.
В много случаи, дадено лицето полага големи усилия да вземе
конкретно решение за кариерата си и тези усилия срещат пречка в
лицето на конфликти, които са причинени от отделните фактори или
от натиск от трети страни, или дори от външни фактори, като
например социални, икономически и политически такива. Вътрешните конфликти са три вида:
а) Конфликт от типа подход - подход. Този вид конфликт се
преживява от индивида, когато той иска две противоположни неща
едновременно и в същата степен.
б) Конфликт от типа избягване - избягване. Този конфликт се
причинява от обстоятелства при две противоположни събития,
които са нежелателни едновременно за индивида и за околната му
среда, като конфликтът е в една и същата степен.
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в) Конфликт от типа подход - избягване. Той се изразява, когато
един и същ обект провокира едновременно привличане и отблъскване в индивида. Освен това, конфликтът между две различни
ситуации при индивида, например, творческия и конвенционалния
избор, може да доведе до слабост на индивида при взимането на
решения.
Себеефективност
Бандура въвежда концепцията за личната ефикасност, с която
той заявява, че субективната преценка на индивида влияе на
неговата способност да успее в дадена дейност или да се изправи
пред дадена ситуация. Затова личната ефикасност не се отнася до
това дали едно лице е в обективно състояние или не, а до личните
убеждения, дали то разполага с необходимите умения, за да направи
избор при различни обстоятелства. Според теорията, субективната
оценка на уменията на лицето играе решаваща роля в професионалното му поведение.
Изследвания подчертават решаващото влияние на личната
ефикасност върху възприятията при взимане на решение за
кариерата Lent и Hackett [10, 297 стр.]. На колкото по-високо ниво е
личната ефективност на човек относно изпълнението на професионалните си роли, толкова по-високи резултати показва за определен
избор и по-голямата му устойчивост в следващите си цели в
кариерата Bandura, Barbaranelli, Caprara и Pastorelli [11]. Ниската
възприемчивост и личната ефикасност при взимане на решение за
кариера блокира индивида да вземе и реализира някакъв възможен
избор за кариера Betz и Luzzo [12, 413стр.]. Според други изследвания, младите хора, които се чувстват способни и силни успешно
преминават процеса на взимане на решение за кариерата и претърпяват по-малко лични или външни препятствия. McWhirter, Rasheed
и Crothers [13, 330стр.]. Argyropoulou, Sidiropoulou-Dimakakou и
Besevegis [9] определят личната ефикасност, по отношение взимането на решение за кариера като най-мощният фактор за прогнозиране на кариерната нерешителност.
За много млади хора, взимането на решение за кариера може да
бъде трудна и объркваща задача. Често те нямат ясна представа и не
разполагат с достатъчно информация или имат противоречива
информация за пазара на труда, имат и по-малко житейски опит,
ограничени интереси, способности и могат да бъдат засегнати от
редица междуличностни и социални фактори Gati, Krausz и
Osipow[14]. Такова объркване може да доведе до състояние на нере343
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шителност, което може да бъде изострено от проблеми, свързани с
бъдеща професионална идентичност, бариери за професионално
развитие и неадекватност за взимане на решения Osipow, [15].
Нерешителността може да има дългосрочни негативни последици за
младите хора, като оказва влияние върху бъдещия им професионален живот, благосъстояние и социалното положение. Намаляването на нерешителността е важен въпрос за при взимане на решение
за кариерата, както за учениците, така и за тези които им предоставят професионална помощ в процеса на избор, и диагностицирането
може да бъде важна първа стъпка в този процес.
Тази необходимост за диагностика е довело до развитието на
редица психометрични инструменти, които измерват бариерите при
взимане на избор за кариерата. Изследователите са разработили
инструменти, които оценяват източниците на нерешителност и
трудностите свързани с взимане на кариерни решения (като липсата
на съответната информация ) и свързаните с тях бариери за взимане
на решения Kelly и Lee [16, 322 стр.]. Gati, Krausz и Osipow[15],
предлагат емпирично тествано решение с основана таксономия в
сферите на трудности за взимане на решения относно кариерата. В
резултат на това е развит диагностичен инструмент с 44 айтема,
CDDQ, който може да се използва както за научните изследвания и
за практическа работа в сферата на кариерното консултиране.
1. Таксономия на трудностите за взимане на кариерно решение
според Гати, Краус и Осипол
Таксономичното предложен от Gati, Krausz и Osipow[14] включени три основни области на трудности посочени на фигура 1.
Тези области са допълнително разделени в десет специфични
категории на трудност. Липсата на готовност включва три категории, които могат най-често да оказват влияние преди личността
активно да се интересува и да се включи на пазара на труда. Това са:
На първо място липсата на готовност за взимане на кариерно
решение
• липсата на мотивация,
• общата нерешителност,
• дисфункционални убеждения.
Другите две области съдържаща категории, които е повероятно да се появят по време на процеса на идентификация на
личността с дадена професия.
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Фигура 1. Таксономия на трудностите при звемане на кариерно решение

Липса на информация включва четири категории:
• липса на информация за процеса на взимане на решения,
• липсата на информация за себе си,
• какви кариерни алтернативи съществуват,
• къде да получат информация,
Противоречива информация включва три категории:
• ненадеждна информация,
• вътрешни конфликти,
• външни конфликти.
Въпреки многостранния характер на CDDQ и неговата
теоретична база, тя е критикувана по редица причини, например
заради тесния фокус върху когнитивните аспекти за взимане на
кариерно решение. Валидността на 44-те айтема от CDDQ е доказана от редица проучвания последното, от които е с автори Gati и
Saka [14, 405 стр.]също така предлагат съкратена и модифицирана
версия на CDDQ чрез намаляване на 44-айтема от оригиналната
версия на 34 ( 32 айтема CDDQ и два допълнителни включени за
проверка за валидността ). Тези айтеми са взети от оригиналния
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CDDQ и са адаптирани да бъдат подходящи за използване с
гимназисти.
Културалните фактори са важни контекстуални фактори при
взимането на решения, свързани с кариерата Lent, Brown и Hackett
[14, 298 стр.]. Хората от западните култури са склонни да бъдат поиндивидуално ориентирани, с фокус върху личните потребности,
благополучието, лична независимост и постижения. За разлика от
източните култури, характеризиращи се с колективистична ориентация, подчертаваща груповото съответствие и взаимните задължения,
като целите на общността и етиката са поставени над личните цели
и компетенции. Важни са и стиловете за взимането на решения и
разликите между различните култури. В западните култури преобладава водещата роля на индивида при взимане на решения, докато в
източните преобладава социалното съгласие и колективното взимане
на решения. По този начин, родителските и общностните очаквания
са по-важни фактори при взимане на кариерно решение.
Тези културни различия подсказват допълнителен въпрос за
годността на използване на немодифициран психологически инструменти в наши условия. Въпреки, че има много публикации посветени на пригодността на CDDQ в различни култури няма проучвания към днешна дата за пробация на теста в Български условия.
2. Бариери за взимане на кариерни решения при юноши
В съвременното общество на динамични промени на работното
място, характеризиращо се със значителна нестабилност и
несигурност, и за мнозина е предвестник за изчезването на това,
което някога се е определяло като кариера за цял живот. В рамките
на тази среда, ролята на кариерните консултанти в подпомагането на
младите хора за взимане кариерно решение е жизненоважно.
Защото, макар че някога е било разглеждано като еднократна задача
на юношеството, кариерното решение е станало постояненна черта
на участниците в света на труда. Способността да се взимат добри
решения за кариера става все по-важна от когато и да било.
За някои млади хора процеса на взимане на кариерно решение
е въпрос на възможност при дилемата да избират между няколко
еднакво желани алтернативи за задоволяване на потребностите и
успешна кариера. Други обаче имат по-ограничени избор. Фокусът
на кариерното консултиране е било и продължава да бъде върху
подпомагане на младите хора да развиват умения за да постигнат
задоволително решение.
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3. Ролята на кариерния консултант при взимане на кариерни
решения
Borgen и Hiebert [17] твърдят, че в областта на кариерното
консултиране за юноши трябва да се променят възможно по-скоро
основните парадигми. Тези промени трябва да се съпроводени от
изучаване на очакванията на подрастващите, както и промените и
възможностите в образователната и професионалната сфера.
Savickas [10] твърди, че кариерното консултиране е от решаващо
значение за прехода от училище към кариера, защото подрастващите
са изправени пред нуждата да коригират представите си за кариера.
Личността трябва да сведе до минимум затрудненията, с които се
сблъсква по време на този процес.
По традиция акцентът на кариерното консултиране е фокусиран върху информация подавана от кариерен консултант към клиента и по-малко внимание се обръща на големия брой фактори,
оказващи влияние при кариерно развитие на индивида Patton [18].
Въпреки това, в днешните общество много юноши искат да имат
активна роля в процеса на тълкуването на информацията, която те
са събрали за себе си и за възможните избори за кариерна реализация, с помощта на различни източници на информация.
В резултат на наблюдение на постигнатите резултати, се регистрират констатации, които постулират, че при кариерното консултиране се наблюдава от умерен до висок ефект върху учениците
Whiston, Sexton и Lasoff [19]. Също така, изследванията са установили, че консултирането за образование и консултирането за професия на ученици от различни години на завършване са най-ефективните методи за кариерно консултиране Whiston [20]. Кариерните
интервенции, които не включват момента на консултиране, а поскоро са съсредоточени върху придобиването на повече информация
за избора на професия, не са толкова ефективни, колкото кариерната
интервенция, която включва компонента консултиране Whiston,
Brecheisen и Stephens [21].
Заключението е направено при условие на вникване в критичните компоненти на кариерното консултиране, по-специално в
областта на избора на кариера и взимането на решение. Brown и
Krane [22] установяват, че кариерното консултиране е най-ефективно, когато то съдържа следните пет елемента:
• индивидуална интерпретация и обратна връзка;
• информация за съответните професии;
• възможности за моделиране на изискваното поведение;
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• помощ на клиентите да направят реалистичен избор на професия с оглед на тяхната социална мрежа;
• упражняване на модели на взаимодействия в професионална
среда;
Те са открили положителна връзка между ефективността на
интервенциите на кариерно консултиране и броя на критичните
компоненти, включени в процеса. Липсата на решителност за избор
на кариера е може би един от централните въпроси на психология
на труда и е нужно допълнително да се анализира ефективността на
кариерния консултант и начина, по който той намалява нивото на
кариерната нерешителност при юноши.
Кариерна нерешителност
Кариерната нерешителност е термин, който обикновено се
използва, когато се отнася до проблеми при кариерно развитие, поспециално проблемите, които включват избор и взимане на решение
за кариера. Изследванията в областта на кариерното развитие отдават голямо внимание на категоризацията на различните проблеми,
свързани с кариерната нерешителност, което предполага, че кариерните решения имат следните характеристики: "едно лице, което
трябва да вземе решение, има няколко алтернативи пред себе си, за
да направи избор и има много характеристики, които се считат за
сравнение и оценка на различните алтернативи " Gati, Krausz и
Osipow[14].
Една от причините, поради която кариерната нерешителност е
може би един от централните въпроси в кариерната психология са
високите физиологични и психологически трудности, които възникват в резултат на кариерната нерешителност Gordon и Meyer [23].
Въпреки това, важно е да се знае, че не всички индивиди, които
имат кариерна нерешителност са непременно в състояние на
тревожност или се чувстват неудобно от този факт. Освен това,
кариерната нерешителност, която се разглежда в светлината на
развитието, може да служи за мотивиране на хората да проучат
много възможности за кариера и да участва целево в проучване на
подходящото поведение.
В научната литературата взимането на решения за кариера
често се разбира погрешно относно това какво представлява
кариерната нерешителност и какво е да си изправен срещу такава.
Osipow [15] прави разграничение между понятието нерешителност
като черта и темперамент и нерешителност в кариерата като поведение. Той твърди, че нерешителността се определя като хронична и
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трайна невъзможност за взимане на решения в различни ситуации,
докато кариерната нерешителност се отнася до нормална преходна
фаза в процеса на взимане на конкретно решение. Въпреки това,
нерешителността в кариерата може да се пренася от човек на човек
в зависимост от редица фактори, като:
• необходимостта от информация, свързана с кариерата,
• готовност за кариера,
• лична ефикасност Creed и Patton [18].
Обикновено хората изпитват в определен етап от развитието си
нерешителност и особено когато се чувстват, че имат ограничен
опит и познания в областта на пазара на труда Gordon и Meyer [23].
Лица, които развиват кариерната си нерешителност не трябва
да се разглеждат като хомогенна група, защото нивото на кариерната
нерешителност и трудностите, които срещат хората в процеса на
взимане на решенията, са уникални за всеки индивид Gordon и
Meyer [23]. Следователно, приемането на един специфичен подход
при професионално ориентиране и даване на съвети за справяне с
нерешителността не винаги е възможно, като се има предвид
разнообразието на избори за кариера. Един съветник по кариерно
ориентиране на първо място приема един еклектичен подход за
консултиране за кариерно ориентиране и на второ място, отдава
голямо значение на нетрадиционни техники.
Друг подход за кариерно консултиране е диалогът като консултиране, който се различава от традиционните съвременни подходи
за кариерно консултиране в това, че произтича от схващането, че
хората живеят живота си според историите, които те си разказват и
какво искат да кажат с тях Maree, Ebersohn и Molepo [24]. Например,
човек, който е с оценки под средните в училище може да възприеме
тези сигнали като провалил се човек, тъй като той смята себе си за
такъв. Това лице може след това да включи тези интернализирани
чувства на неадекватност в своята собствена уникална история на
живота си, в която се изявява като разказвач. По този начин, разказът като метод на консултиране помага на подрастващите да вземат
в свои ръце своят избор за професия и амбиция, като се научат на
умения, необходими да пресъздават правдоподобна и последователна история на живота си. Разказът като метод на консултиране
или диалог помага на юношите да определят темите и настроенията
в историята Collin и Watts[25].
Разказът като метод на консултирането няма за цел просто да се
разбере реда на събитията в историята на индивида, а по-скоро да се
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установи как тези истории се отразяват на индивида. Целта не е
просто да се разказват истории, въпреки че това консултиране
позволява личния опит да се изрази, а целна е изграждане на
личността в съдържанието на неговата история. Конкретно, това
консултиране е в позицията на информационните аспекти на себепознание и откриване на мястото на пазара на труда и позиционирането в подходящата професионална среда.
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Abstract: The article presents data on the use of tools to identify the
difficulties of making a career decision (CDDQr) among adolescents aged 1517 years. Focusing factor analysis of the survey through which to ochartayat
main barriers to career choice.
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Извадката на изследването се състои от 248 ученици в Гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен ( N = 248 ), от
които 90 ( 36.3% ) са момчета и 108 (43.5%) са момичета 50 ( 20.2%)
анкетирани лица не са посочили пол. Учениците са на средна
възраст 16 години (SD = 0,76; Range = 15-17). По-голямото относително тегло на жените в извадката е отчасти резултат от метода на
извадката и на относително голямото тегло на лица, пожелали да не
отбележат нито един от посочените отговори на въпроса за пол.
Факторният анализ е направен с помоща на програмата PAWS
19 чрез ротация на компонентите показа 6-факторна структура.
Както е видно от данните таблица 1 в откроява се фактор ,който има
значими тегла от 22 от общо 32 въпроса. Като тук се проявяват целите скали за липсата на информация и противоречива информация.
В първи фактор, който може да озаглавим липса на себепознание влизат въпроси от няколко дименсии, а именно както
следва в зависимост от тежестта им във фактора: липса на информация за себе си, липсата на информация за процеса на взимане на
решение, ненадеждна информация, липса на информация за професиите и изискванията за тях, липса на мотивация за взимане на
решение, вътрешни конфликти, липсата на информация за начините
за получаване на информация и вътрешни конфликти.
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Според таксономията за областите на трудности при взимане
на решение тук откриваме въпроси от всички дименсии включени в
трудности по време на процеса на взимане на решение, то също така
присъстват и въпроси от дименсии включени в трудностите преди
началото на процеса на взимане на решение. Основна тежест тук е
свързна с въпросите за себепознание и липса на информация за
процеса за взимане на решение. След тях се нареждат въпросите за
липса на информация за професиите и начина на получаване на
допълнителна информация за тях. Следват въпроси от скалата за
трудности с противоречива информация, а именно подскалите за
ненадеждна информация и вътрешен конфликти. От таблица 2 се
вижда, че този фактор обяснява 14,5% от всички случаи.
Юношите трудно могат да определят своите интереси, тъй като
не познават своите силни и слаби страни. Непознаването на личните
качества и насоката, към която могат да се насочат обърква младия
човек. Незнанието за собствените интереси е резултат от липса на
себепознаване или с други думи - младият човек не знае какви
преимущества има и какви слабости, как да развива своите силни
страни и как да планира бъдещето си, съобразно своите личностни и
професионални качества. Юношите усещат несигурност не само
спрямо своето решение, но и в бъдещото развитие на това решение.
Несигурността е фактор, водещ до нестабилност в избора и търсенето на решение. Те търсят отговор на въпроси, които изискват
информация за самите тях. Способността за коригиране на несигурността изисква не само познание за себе си, но и способност да се
търси решение въпреки трудностите. Може да се направи заключение, че младият човек е поставен пред редица трудности, възпрепятстващи оптималния избор на професия, отговарящ на личните
качества и интереси. Трудностите пред юношите не са за пренебрегване и говорят за неспособност за ориентиране в ситуация на
дезинформация. Изборът на професия не е само избор на работно
място и работно време, а нагласа за отдаване на лично време за
изпълнение на професионални дейности, които носят удовлетворение. Точно този момент на удовлетворение създава трудност пред
младите. Липсата на познание за себе си и конкретно на личните
възможности и качества могат да се тълкуват и като личностни
дефицити, които оказват влияние при развитието на личността. Това
създава трудност за опознаване същността на избраната професия и
дали тя отговаря на личностните качества и нужди. Това
затвърждава мнението, че непознаването на себе си и личните
качества и способности създава трудност не само при избора на
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професия, но и при реализирането на този избор. Непознаването на
личните възможности може да е резултат не само от ограничаване
на личните виждания за бъдеща реализация, но и в резултат от
неприемане на алтернативни пътища за професионално развитие.
Анализа на този фактор включва не само в избора на професия, но и
в това, че юношите на могат да открият себе си в спектъра от професии. Колкото и широко познание да имат за света на професиите,
липсата на информация за себе си гарантира невъзможността
себепознание, което от своя страна води до не правилен избор и не
успешна реализация на избора. Друг аспект на този фактор е свързан с проблема за информация за същността на процеса за избор на
професия. Тази липса на информация обърква личността в избора и
затруднява в общия си план за бъдещето. Липсата на информация за
характеристиките и изискванията на професиите е проблем, който
гарантира раждането на редица трудности. Юношата дори и наясно
със себе си и бидейки мотивиран да търси точна и конкретна
информация, но е затруднен с намирането й. Това е трудността,
която оказва влияние не само при професионалната ориентация, но
и при избор на специалност в която да продължи своето образование. На база данните от изследването може да се направи
заключение, че младият човек се доверява до голяма степен на
информация от хората в неговата неформална сфера. Това задълбочава проблема за непознаването на личните способности и умения,
което от своя страна затруднява и даже обърква младия човек в
процеса на взимане на решение. Тази неспособност или по-точно
липсата на информация за себе си поражда трудности не само за
взимане на решение за професия, а и за опознаването на характеристиките на професиите и намирането на най-подходящата. Тази
пречка ограничава младия човек в избора му, защото не знае как да
определи себе си в професионален план и като участник в
реализирането му. Тук се откроява и влиянието на тенденциите и
средата. Постоянната градация на тенденциите в сферата на труда
или по-точно казано модерните професии кара младите хора да
преориентират своите предпочитания, като по този начин се объркват не само във вижданията си, но и в очакванията си от професията
и от това какво могат да постигнат. Влиянието на социалната среда
се вижда в промяната на поведението в процеса на взимане на
решение. Съчетанието на двата фактора гарантира объркване и
търсене на ново решение, което спира и променя процеса на взимане на решение. Модата сред професиите се развива успоредно с
поколенията и има наследствен характер. Младите хора са подат354
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ливи от модата и тенденциите и искат да практикуват актуална в
момента професия, която вероятно вече няма да е модерна след пет
години, когато ще завършат образованието си например. В този
фактор присъства и вътрешната борба за правилния избор. При
неяснота за личните възможности и способности, младият човек
изпада в ситуация на вътрешни конфликти за избор на професия от
няколко привлекателни, но не и задължително подходящи решения.
Знанието за своите нужди и лични способности помага за отсяване
на избраните професии до тази, която е най-подходяща и отговаряща на нуждите и потребностите, на личните качества и възможности на младия човек. Друг акцент от въпросите дименсиите
влезли в този фактор ни посочва друг фактор, оказващ влияние при
професионалния избор. А именно липса на достъп до информация
за набиране на допълнителна информация за професиите. В масовата практика, информацията за професиите, която се популяризира
е ограничена и недостатъчна, за да се прецени дали е подходяща
или не. Достъпът до тази информация е също ограничен. Което от
своя оказва влияние върху вътрешни конфликти при избора на
професия, която е неподходяща. Съвпадението на лични способности и професионални изисквания е рядко срещано явление. Трудността, която младият човек среща е дали ще може да се справи с
това предизвикателство и дали да рискува с избора. Подходящата
професия е трудност сама по себе си. Тук отново срещаме ненадеждната информация като трудност пред младия човек.
Търсенето на професията, която е сборен образ на личните
предпочитания и мечти е трудност и обикновено кара младия човек
да се преориентира към професия, която е най-близка до неговите
предпочитания и възможности. Липсата на представа за бъдещото
им развитие затруднява общото решение за професията. Градацията
и постоянното развитие на професиите, както и тяхната метаморфоза променят цялостната им визия, изискванията за тях, а в същото
време затруднява набирането на информация и осигуряване на
достъп до тях. Юношите имат определена яснота за себе си, а
именно с какво не могат да правят компромиси. Придобиването на
знание за себе си води и до отговорността за правилен избор.
Намирането на подходящата професия, респективно образование, е
трудна задача за младия човек, който знае какво иска да бъде и как
вижда себе си в бъдеще. Привнасянето на личните интереси в
общата представа за професията променя процеса на взимане на
решение, като се минава първо през решаване на конфликта аз
искам – тя предлага. Търсенето на компромисния вариант е трудна
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задача. Проблемът за намирането на информация за същността на
професията и изискванията за нея е също един от основните
акценти на този фактор. И отново се генерира проблема за достъпа
до достоверна информация. Върху пози фактор оказва влияние
семейството и приятелския кръг. Външното влияние върху решението на младия човек се отразява и върху неговия избор и реализирането на избора, върху удовлетвореността му от избора и от
живота. Присъствието на семейството в избора на професия и образование може ясно да се види при наследствените професии, като
например поколение лекари, адвокати и други.
Вторият фактор, който може да се озаглави заблуди за професионалната реализацият се състои само от един въпрос от подскалата за дисфункционални вярвания, към който могат да се
отнесат 10,8% от вариациите в таблица 2. Според таксономията за
трудности при взимане на решения тази под скала спада към липса
на готовност за взимане на решение. Факторът показва липса на
готовност от страна на юношата да реализира своите планове, чрез
наличие на нагласи и вярвания за професионалния си път, което от
своя страна се оказва, както се вижда в изследването, пречка за
цялостната реализация. Това може да се тълкува като отражения на
все още не променени нагласи в обществото, за пълна идентификация на личността с професията в която се реализира. Друго
възможно тълкуване е отказ от съзряване и поемане на отговорност
за собствените действия.
Трети фактор, който може да се озаглави борба на индивида с
обществените нагласи включва въпроси от подскали външни
конфликти, обща нерешителност и дисфункционални вярвания.
Този фактор обяснява 8,6% от вариациите в таблица 2. Според
таксономията за трудности при взимане на решения в този фактор
преобладават трудностите по време на процеса на взимане на
решение за професионална ориентация. Тук се сблъскат както
социални норми, така и личностни правила за това как да се вземе
решение. Намесата на социалния кръг при взимането на решение
оказва сериозно влияние върху сигурността у младия човек в своите
възможности да вземе самостоятелно решение. Страхът от неуспех е
сериозен фактор за взимане на решение. Провалът е вид неуспех и
невъзможност за справяне с предизвикателствата, което от своя
страна намалява доверието в околните към себе си. Това срива
самочувствието на младия човек. Страхът от провал и особено
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признаването му, е трудност не само за избор на професия, но и за
справяне с личните страхове. Открояват се и лични заблуди за
постиженията, които може да достигне младия човек. Заблудата от
решаване на проблема с избор на професия се поражда от митовете
сред обществото за социалния статус на човек от дадена професия.
Насадените в обществото заблуди са социалното положение и
постиженията на личността и неговите проблеми се намесват в
избора на професия сред младите.
Четвърти фактор, който може да се озаглави отказ от съзряване според таксономията за трудности при взимане на решения в
този фактор преобладават трудностите преди началото на процеса
на взимане на решение за професионална ориентация и обяснява
7,3% от вариациите в таблица 2. Тук се вижда липса на интерес към
избор на професия и изобщо избора като такъв. Немотивираността
може да се коментира като липса на лично виждане на професионално реализирана личност. Липсата на мотивация говори и за
липсата на интерес към професионалното реализиране изобщо. Това
показва не само за незаинтересоваността, но и за липса на цялостна
информация, която да спечели доверието на младия човек и да
събуди у него интерес към професиите и образованието. С други
думи, младият човек не се чувства узрял за професионален избор.
Тук се намесват на семейното възпитание и ценности. Това влияние
се вижда именно тук, защото отказа от себеизява и себереализация
не е саможертва, а наличие на други ценности – семейни ценности,
а не лични. Друг възможен анализ на този фактор може да се изразява в отлагане възможно най-дълго на професионалната идентификация като част от действията за отлагане преминаването през
следващата житейска криза. Което би трябвало да направи юношата
все по самостоятелен и независим в настоящата динамична
социална социо-икономичаска ситуация.
Пети фактор, който може да се озаглави влияние на самооценка
върху професиопалният избор включва подскалата за обща нерешителност, която според таксономията за трудности при взимане на
решения в този фактор преобладават трудностите преди началото на
процеса на взимане на решение за професионална ориентация с
обяснение на 6,3% от всички случай в изследването в таблица 2. И е
продължение на тенденцията от предния фактор.
Това може да се разглежда като част от характера на младата
личност, като обща несигурност за всяко едно решение. Присъст357
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вието на такава несигурност показва липса на доверие в себе си и
непознаване на собствените възможности. Обикновено днес младите хора имат куража да рискуват и да вземат решения за себе си
само на база своите наблюдения и възможности. Но все още се
срещат и млади хора, които изпитват неспособност да вземат решение. Причината може би е страх от грешен избор. Тук ясно се
вижда ролята на нерешителността, която е възможно да окаже
промени в цялостното развитие на личността на на юношата.
Нуждата от чуждото одобрение говори за нужда някой друг да вземе
решение или нежелание за поемане на отговорност. Това показва
неспособност за поемане на отговорност за своите постъпки и не
готовност за отговаряне за действията си.
Шестият фактор, който може да се озаглави заблуди за професионалното развитие се състои също само от един въпрос и той е
подскалата за дисфункционални вярвания, към който могат да се
отнесат 6,1% от всички случаи в изследването в таблица 2. Според
таксономията за трудности при взимане на решения спада към
трудностите преди началото на процеса на взимане на решение за
професионална ориентация.
Едно вярване разпространено не само сред младите хора. Този
мит още се нарича сред обществото „доживотна професия“. Разпространението на тази заблуда кара младите хора да мислят за себе
си само в един план, само в една професия без да приемат идеята за
преквалификация или миграция в друга професионална сфера. Това
вярване внушава един-единствен образ на професионално реализирала се личност. Този фактор е възможно да бъде тълкуван като
отражение на широко възприети обществени стереотипи за динамиката на професиналния живот.
Таблица 1. Факторен анализ на Въпросника за трудности
при взимане на кариерно решение
Въпрос
1

2

3

4

Знам, че трябва да избера кариера, но аз нямам
мотивация да направя такъв избор. Липса на
мотивация за взимане на решение

,666

Работата не е най-важното нещо в живота и
следователно въпросът за избора на кариера не ме
притеснява много. Липса на мотивация за взимане
на решение

,523
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6

1

Въпрос
1
Не съм избрал/а кариерата си до сега, защото
вярвам, че времето ще ми покаже "правилния"
избор на кариера Липса на мотивация за взимане
на решение

2

3

4

5

,616

Обикновено ми е трудно да вземам решение.
Обща нерешителност

,555

Обикновено чувствам, че се нуждая от
потвърждение и подкрепа за моите решения от
някой на когото имам доверие. Обща
нерешителност

,426

Обикновено се страхувам от провал. Обща
нерешителност

,448

Очаквам, че започването на професия също така
ще спомогне за решаване на личните ми
проблеми. Дисфункционални вярвания

,440

Вярвам, че има само една професия, която ми
подхожда. Дисфункционални вярвания

,463

Аз очаквам, че чрез професията, която ще си
избера, ще изпълня всичките си стремежи
Дисфункционални вярвания

,592

Вярвам, че професионалният избор е еднократен
избор и ангажимент за целия живот.
Дисфункционални вярвания
Намирам, че е трудно да направа избор за
бъдещата си професията, защото не знам какви
стъпки трябва да предприема. Липсата на
информация за процеса на взимане на решение

6

,394

,624

Трудно ми е да се взема решение за бъдещата си
професията, защото не знам кои са фактори, които
,677
трябва да се вземат под внимание Липсата на
информация за процеса на взимане на решение
Намирам, че е трудно да взема решение за
бъдещата си професия, защото не знам как да
съчетая на информацията, която имам за себе си с
,695
информацията, която имам за различните кариери.
Липсата на информация за процеса на взимане на
решение
Намирам, че е трудно да взема решение за
бъдещата си професията, защото все още не знам
какви са професионалните ми интереси. Липса на
информация за себе си

,747

359

1

Въпрос
1
Намирам, че е трудно да взема решение за
бъдещата си професия, защото не съм сигурен за
професионалните си предпочитанията все още
(например каква работна среда предпочитам).
Липса на информация за себе си

,712

Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото не разполагам с достатъчно
информация за моите способности (например
,612
вербалните умения) и / или за моите личностни
черти (например, постоянство, инициативност,
търпение). Липса на информация за себе си
Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото не знам какви ще се моите
възможности и / или личностни черти/
характеристики в бъдеще. Липса на информация
за себе си

,653

Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото нямам достатъчно
информация за различните професии или
специалности, които съществуват. Липса на
информация за професиите и изискванията за тях

,640

Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото нямам достатъчно
информация за характеристиките на професиите и
/ или специалности, които ме интересуват
(например, търсенето на пазара, доход,
,474
възможности за кариерно развитие, или
изисквания за специалност към която съм се
насочил). Липса на информация за професиите и
изискванията за тях
Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото не знам как ще изглеждат
професиите в бъдеще. Липса на информация за
професиите и изискванията за тях

,507

Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото не знам как да получа
допълнителна информация за себе си (например,
за моите способности или моите личностните
характеристики). Липсата на информация за
начините за получаване на информация

,554

Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото не знам как да получа
точна и актуална информация за съществуващите
професии и специалности или за техните
характеристики. Липсата на информация за
начините за получаване на информация

,559
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3

4

5
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Въпрос
1

2

3

4

5

6

Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото постоянно променям моите
,606
предпочитания за професия. Ненадеждна
информация
Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото имам противоречива
информация за моите възможности и / или
личностни черти (например, аз вярвам, че съм
търпелив но другите смятат, че не съм
нетърпелив). Ненадеждна информация

,665

Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото имам противоречиви данни
за съществуването на характеристиките и
,510
определено занятие или програма за обучение.
Ненадеждна информация
Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото съм еднакво привлечен от
редица професии и е трудно за мен да избират
сред тях. Вътрешни конфликти

,590

Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото не ми харесва никоя от
програмите, за които мога да бъда приет за
професионално обучение. Вътрешни конфликти

,507

Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото професията, от която се
интересувам включва дадена характеристика,
която ме притеснява (например, аз съм се
,494
интересувал от медицина, но аз не искам да уча в
продължение на толкова много години). Вътрешни
конфликти
Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото моите предпочитания не
могат да бъдат комбинирани в една професия, а аз
не искам се откажа от нито една от тях (например, ,509
аз бих искал да работя на свободна практика, но аз
също желая да имам стабилен доход). Вътрешни
конфликти
Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото моите умения и
способности не съвпадат с тези, които се изискват ,537
от професия, която ме интересува. Вътрешни
конфликти
Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото хора, които са важни за мен
(като родители или приятели) не са съгласни с
,450
възможностите на кариера, която харесвам.
Външни конфликти

361

1

Въпрос
1

2

Намирам, че е трудно да взема решение за
професията си, защото има противоречия между
препоръките, направени от различни хора, които
са важни за мен, за кариерата, която ми подхожда,
или за това какви професионални характеристики
трябва да ме ръководят в моето решение. Външни
конфликти

3

4

5

6

,509

Забележка: В таблицата не са отбелязани факторни тегла с абсолютни
стойности, по-малки от .39

Таблица 2. Процент на случаите в изследването, обяснени от всяка
вариация и натрупаната им стойност
Фактор
1 Липса на себепознание
2 Заблуди за професионалната
реализацият
3 Борба на индивида с обществените
нагласи
4 Отказ от съзряване
5 Влияние на самооценка върху
професиопалният избор
6 Заблуди за професионалното
развитие

Собствена
стойност
4,643

Обяснена
вариация %
14,509

Натрупвания на
вариации %
14,509

3,458

10,807

25,316

2,768

8,649

33,965

2,341

7,314

41,279

2,021

6,315

47,595

1,961

6,129

53,723
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КОГАТО ЕДНО Е РАВНО НА ЕДИНСТВО –
ЕМПАТИЙНИЯТ ОТГОВОР В СЪОТВЕТСТВИЕ
С ЕМОЦИИТЕ НА ДРУГИТЕ
Маринела Петкова, PhD
ВСУ „Черноризец Храбър”, m.petkova@mail.bg
Abstract: In this article reviews the psychological theories of empathy and
its measurement. The main objective of the study was to examine the
psychometric characteristics of the Bulgarian version of Empathy
Questionnaire. This test was translated from English, the items had good
psychometric properties. The Coeffisent Alpha for the battery is 0.79. The factor
analyses indicated that 2 factors. Here are presented the norms for the
Bulgarian population.
Key words: Theories of empathy, measurement, psychometric properties ,
factor analyses
Резюме: В тази статия се прави преглед на психологическите
теории на емпатията и начините за нейното измерване. Основната цел
на изследването е да се проверят психометричните показатели на
българската версия на Empathy Questionnaire. Тестът е превеждан от
английски, айтемите са с добри психометрични характеристики. Коефициент Алфа за батерията е 0,79; Факторният анализ открива два основни фактора. Извеждат се норми за българската популация.
Ключови думи: теории за емпатията, измерване, психометрични
характеристики, факторен анализ

Емоционалното възприемане на другия и изразяването на
собствените емоции са неразделна част от човешките взаимоотношения [8]. Умението да се разбира отсрещната страна има ясна
адаптивни стойност и е особено важна за поддържането на социалните взаимоотношения [5]. В редица изследвания като основен
техен регулатор се сочи емпатийният отговор, съответстващ на
емоциите на другите [1,7]. Установяването на ефективни взаимоотношения се моделира от способността на индивида да реагира със
загриженост, да мотивира споделяне, помагане и утеха, и се определя като емпатия. Емпатийността е устойчива личностна диспозиция на повишена чувствителност към състоянието на околните.
Много изследователи показват, че високите й стойности се
свързват със способноста на индивида да изпитвата и изразява положителни емоции. От друга страна данните сочат, че интензивността на щастието, тъгата и страха са положително свързани с
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преживяването на емпатия, а интензивността на гнева следва да се
разграничи от изразяването на тези състояния [7].
От съществен интерес в настоящото изследване са индивидуалните различия на емпатийния отговор в междуличностните
отношения. Подкрепящо е широкото съгласие постигнато от много
изследователи, относно многофакторната структура на емпатията [1,3,5,4]. Измеренията на афективния компонент се откриват в
емоционалния отговор на конкретни емоционални преживявания[2].
Измерванията на когнитивния компонент се определя в приемане
перспективата на другия, разбиране на чуждия опит и предвиждане
на чуждите емоциите [2, 4]. Реализирането на тези два компонента
се осъществява чрез поведението, което е емпатиен отговор на
съответното емоционално състояние. Съществена е групата от изследователите, които приемат и за основен компонент регулаторния
механизъм на емпатията; Чрез него става възможно проследяването
и осъзнаването на собствените емоции и чувства, които са различни
от емпатийните преживявания [3, 4].
Същевременно интересът към проблема се определя, и от
нарастващата популярност на емоционална интелигентост, чийто
основен компонент сe явява емпатията. Goleman определя съчувствието и емпатията като основни компоненти, необходими за постигане на личностен успех, преживяване на щастие и създаване на
силни междуличностни връзки. В тази връзка, проучванията показват, че самосъзнанието в голяма степен определя съпричастността
на индивида, а емпатията - степента, в която човек може да чете и
управлява собствените си емоции [6].
Основната цел на проучването е да се изследват проявите на
емпатийността при мъжете и жените. За реализирането й се използва Въпросник за изследване на емпатията, създаден от BaronCohen и Wheelwright (2004).
Метод
Методът за изследване на емпатията (Empathy Questionnaire,
EQ) е инструмент, който представлява набор от 60 айтема – 20 от
тях са айтеми-филъри, а останалите 40 се представят от авторите
като айтеми за изследване на емпатията. Оценяването се извършва
чрез 4-степенна скала от Ликертов тип, където (1) означава „съгласен съм”, (4) – „въобще не съм съгласен”.
Въвеждането на метода за български условия се осъществи по
определени за целта правила. В първоначалната работа се извърши
превод на тестовите айтеми, като за целта бяха направени два
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независими превода на български език, които в последствие бяха
обратно преведени на английски език. Двата превода претърпяха
характерна преоценка, предвид запазване на основния смисъл,
което определи и сегашния вид на въпросника.
Изследването се извърши с 86 изследвани лица (мъже и жени),
предимно с висше образование, във възрастов диапазон 25-35 год.
В хода на статистическите анализи се оцени нормалността на
разпределението, като за целта се използваха две измерителни категории – групиране около нормалната Гаусова крива и скосеност.
Съгласно данните от таблица 1 – мерките за асиметрия и ексцес,
показват че то е близко до нормалното.
Skewness
Stat.
-0,159

Таблица 1. Нормалност на разпределението
Kurtosis
Std. Err.
Stat.
Std. Err.
0,319
0,837
0,628

Съществен принос при адаптирането на въпросника е реализирането на факторна процедура, непроверена от Baron-Cohen и
Wheelwright. Тества се конструктната валидност на инструмента чрез
метода на главните компоненти и ротация Varimax. Получените мерки
за адекватност – КМО 0,571 и Bartlett's Test - с ниво на значимост
0,000, са добра предпоставка за провеждане на факторен анализ.
Извлякоха се два главни фактора, чрез които се обясни 34,4% от
дисперсията. Двуфакторната матрица на въпросника е представена в
графиката на собствените стойности - Scree Plot (виж фигура 1).
Scree Plot
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Фигура 1. Двуфакторна матрица на Empathy Questionnaire
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Апробирането на метода продължи с оценка на факторните
тегла. Поради ниско факторно тегло някои от айтемите отпаднаха, с
което въпросника подобри значително статистическите си показатели. Ревизирането на айтемите определи и окончателния му вид с
набор от 47 на брой. Ротираната матрица (таблица 2), представя
факторните тегла, и отново потвърждава двуфакторната структура на въпросника.

Айтеми
1
4
6
11
15
19
25
26
27
28
29
32
34
36
37
39
42
43
44
49
50
52
54
55
58
59
60

Таблица 2. Факторна матрица
Component
1
2
,741
,495
,487
,407
,380
,761
-,225
,708
,338
,614
-,236
,567
,627
,291
,401
-,225
,615
-,761
,413
,390
,389
,340
,620
, 457
-,201
,567
,464
,610
,822
,585
,597
,470
,257
,495
,313
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Анализите в тази посока продължиха с проверка надежността
на въпросника чрез изчисляване на коефициента на вътрешна
съгласуваност на айтемите – коефициент алфа на Кронбах (таблица
3). Според данните от таблица 3 оригиналната версия на въпросника е с коефициент на надежност α - 0,92. Измерената вътрешна
съгласуваност в адаптираната за наши условия версия е достатъчно
висока, за да осигури надежно измерване на емпатията.

Empathy Questionnaire
α

Таблица 3. Коефициент Алфа на метода
Българска
Оригинална
версия
версия
0,79
0,92

Изследвани бяха и средните стойности, съответно при жените
и при мъжете, при които се откриват значими различия. Съгласно
данните от таблица 4 се предприе нормиране по пол.
Дименсии

Таблица 4. Средни стойности по пол – мъже, жени
Мъже
Жени
р
М
SD
М
SD
1,10
0,30
1,25
0,22
0,003

При сравняване на получените при апробирането на въпросника средни стойности със средните стойности в оригиналната
версия, според данните от таблица 5, не се откриват значими различия в проявата на емпатийността за двете култури. Това потвърждава теоретичния модел на Hoffman (1984), според който емпатията
е универсално обусловена черта. Изследваните лица от двете групи
показват сходство в проявлението на тази личностна диспозиция.

Пол
мъже
жени

Таблица 5. Сравнение на средни стойности –
българска среда, американска среда
Българска версия
Американска версия
р
М
SD
М
SD
1,10
0,33
1,05
0,28
0,335
1,25
0,22
1,18
0,25
0,073

Предприе се и нормиране чрез перцентилен ранг, като за
български условия диспозицията емпатия се нормира както следва от 15 до 22 точки за първи фактор и от 7-13 точки за втори фактор.
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В заключение следва да се каже, че представеното изследване
потвърждава виждането за факторната структура на емпатията, като
докладваните емпирични резултати в голяма степен допълват
изследването на Baron-Cohen и Wheelwright (2004). Откриват се
съществени различия в емпатийния отговор при мъжете и жените,
което се потвърждава и в други изследвания. Способността за
дълбоко вникване в субективния вътрешен свят на другия и
съответствието му с чуждите емоции, изпълнява концептуално
регулаторни цели в междуличностните отношения и в отношенията
на партньорство.
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УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
НА РАЗВИТИЕТО, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМИ НА КОНСУЛТАТИВНАТА
ПРАКТИКА И ПСИХОКОРЕКЦИИ
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МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА И РОЛЯТА НА АКТИВНИТЕ
СРЕДСТВА ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ,
ЧРЕЗ ФОРМИТЕ ПО „УСПЕХ” ЗА НАМАЛЯВАНЕ
НА АГРЕСИЯТА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ
Снежана Георгиева Богданова
Пом.-директор в СОУ „Йордан Йовков” – гр. Русе
Abstract: The main target of project "Success" is to motivate the students
and to create interest in education and science. The students will find their
career since secondary school. With a variety of sections, clubs, studios and
workshops, the students have the opportunity to acquire their own look to create
their own compositions, techniques, to experience the beauty of expression.
Lessons on fashion, rhetoric and computer animation will make the school
attractive to young people, will reduce the number of students who drop out of
school and those who exhibit aggressive behaviour to spend their creative
energy and express themselves fully at school.
Резюме: Голямата цел на проект „УСПЕХ” е да мотивира учениците и да предизвика интерес към образованието и науката. Учениците
ще намират своята професионална реализация още от основното
училище. С разнообразието от секции, клубове, студия и ателиета,
учениците имат възможност да добият собствен поглед, да създадат
свои собствени композиции, техники, да усетят красотата на словото. С
уроците по мода, ораторско майсторство и компютърна анимация ще се
превърне училището привлекателно за младите хора, да се намали броят
на учениците, които отпадат от училище, а тези които проявяват
агресивно поведение да изразходват креативно своята енергия и да се
изявяват пълноценно в училище.

1. Мотивацията в учебно-възпитателния процес
1.1 Мотивация и развитие на личността
В съвременната психология с понятието мотивация се изразява
най-общо “насочената активност” на личността.
В понятието мотивация обикновено се включват всички видове
подбуди: мотиви, потребности, интереси, стремежи, цели. Проблемът за мотивацията заема централно място в педагогическата
психология. Мотивацията представлява ядрото в общата психологическа структура на личността
Мотивацията има следните функции: подбужда и насочва
поведението, организира го, като му придава личностен смисъл и
значение.
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Развитието и формирането на мотивите се осъществява в
организацията и съдържанието на учебната дейност. Поставянето на
цели е специфична характеристика на човешкото поведение.
Подобно на мотивите, целите се различават помежду си главно
по своето съдържание. Ученикът може самостоятелно да поставя
пред себе си цели и да ги реализира в своето поведение, но понякога тези цели не съответстват на съвременните представи за
нравствена личност.
Целта може да се определи като осъзнато, изразено с думи
предвиждане на бъдещия резултат от действията. Тя се изразява в
насочеността на ученика към изпълнение на отделни действия,
влизащи в състава на учебната дейност. Необходимо е да се
отбележи, че мотивите характеризират учебната дейност като цяло,
а целите определят отделните учебни действия.
Необходимо е педагозите да формират у своите ученици
стремеж към осъзнаване на целите.
1.2. Мотивът за учене отразява насочеността на ученика
към различни страни на учебната дейност две големи групи
мотиви:
І. Познавателни мотиви, които са свързани със съдържанието
на учебната дейност и процесите на нейното изпълнение.
ІІ. Социални мотиви, свързани с различните социални взаимоотношения на ученика с другите членове на обществото.
Първата група мотиви може да се раздели на няколко
подгрупи:
1. Широки познавателни мотиви, които насочват учениците
към овладяването на нови знания.
2. Учебно-познавателни мотиви, насочващи учениците към
усвояване на способи за нови знания.
3. Мотиви за самообразование, насочващи учениците към
самостоятелно усъвършенстване на способите за усвояване на
знанията.
Втората група мотиви – социалните също може да се раздели
на няколко подгрупи:
1. Широки социални мотиви, определящи стремежа към получаване на знания, с които ученикът да изпълни своя обществен дълг.
2. Тесни социални (позиционни) мотиви, които определят стремежа на ученика да заеме свое място в отношенията си с другите,
да завоюва определена позиция.
3. Мотиви на социално сътрудничество, при който учениците
се насочват не само към общуване и взаимодействие с другите хора,
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но проявяват стремеж към осъзнаване и анализиране на формите на
взаимоотношението си с учителите и със съучениците си.
При анализа на познавателнитe и социалнитe мотиви се
установяват някои важни психологически характиристики, които се
обединяват в две групи – съдържателни и динамични.
• Първата група мотивационни характеристики, (съдържателните) е пряко свързана със съдържанието на осъществяваната
учебна дейност. Втората група характеристики, (динамичните)
определя формата и динамиката на различните мотиви, в които се
отразяват психофизическите особености и индивидуалните свойства на нервната система.
• Съдържателната страна на мотивите се определя в найголяма степен от личностния смисъл за учене при всеки ученик.
• Динамичната характеристика на мотивите отразява тяхната
емоционална окраска (модалност). В педогогическата психология се
разграничават положителна и отрицателна учебна мотивация.Под
отрицателна мотивация се разбират подбудите на ученика,
предизвикани от осъзнаването на определени неприятности, които
биха възникнали, ако той не се учи (лоши бележки и упреци).
• Положителната мотивация е свързана с изпълнение от
учениците на социално значимата нужда от учене, постигане на
успехи в учебната дейност, овладяване на нови знания
• Могат да се отделят две форми на познавателна потребност:
потребност от познание, усвояване на готови знания и потребност
от изследователска дейност, с цел получаване на нови знания.
2. Способностите в учебно-възпитателния процес
2.1. Разбирания за способностите и подходи за тяхното
формиране
Способностите се определят като индивидуално-психологически особености на човека, които изразяват неговата готовност
към овладяване на определени видове дейности и към тяхното
успешно осъществяване.
В различните възгледи могат да се отбележат някои общи
характеристики на способностите:
1. почти във всички концепции се признава „вродеността" на
способностите;
2. признава се значението и ролята на обучението и възпитанието;
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3. отбелязва се, че способностите се изменят и в резултат на
своето саморазвитие.
В психологията се обособяват няколко критерия за дефиниране
на свойствата на личността като способности:
1. така например, под способности се разбират индивидуалнопсихологически особености, които отличават едно дете от друго;
2. понятието способности не може да се сведе към знанията,
уменията и навиците;
3. способностите имат отношение към успешното изпълнение
на дейността.
Съществуват противоречиви мнения по отношение произхода
на способностите, т.е. дали са вродени или се формират при
жизненото развитие на личността. Способността може да се формира единствено в процеса на дейността. Без усвояване и възпроизвеждане на конкретна дейност, заложбата не се превръща от само
себе си в способност.
3. Реализация на проект „УСПЕХ”
През 2012 г. по проект “Оперативна програма на човешките
ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, стартира проект - BG051P0001 – “Да направим
училището привлекателно за младите хор, т. н. проект „УСПЕХ” –
извънкласна и извънучилищна дейност.
Голямата цел на проект „УСПЕХ” е да мотивира учениците и
да предизвика интерес към образованието и науката. Извънкласните
дейности се провеждаха, както след редовните учебни занятия, така
и в събота и неделя. В СОУ „Йордан Йовков” – гр. Русе има 29
групи по 10 направления и са включени 295 ученици, направили
избор по интереси и мотивирани от тяхното желание за професионална реализация още от основното училище.
Самите форми на извънкласни дейности могат да бъдат разнообразие от: секции, клубове, студия, ателията и др.
Чрез формите по проект „УСПЕХ”, учениците имаха възможността да добият индивидуален поглед , да създават свои собствени
композиции, техники, да усетят красотата на словото и оратоското
майсторство, да развият своите потребности и темперамент, да
изградят междуличностни умения в общуването и възприемането на
света. Цялостният учебно-възпитателен процес, чрез формите по
проект „УСПЕХ”, съдейства за развитие и формиране на социалнонравствената насоченост, която включва: естетическата, техническата, икономическата и екологическата култура на човека.
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Учениците сами избраха и мотивираха своето желание за
участие в клубовете по проект „УСПЕХ”. Чрез своята самостоятелност и целенасоченост в представителните изяви на проекта, те
формираха редица волеви качества, като настойчивост, сдържаност,
инициативност, плановост, организираност, решителност и др.
Основното условие за изграждането на всички тези фактори е
дозирането на учебните задачи по проект „УСПЕХ”, създаването на
емоционална и творческа атмосфера за работа и поставени изисквания от ръководителя на групата, съобразно върха на достигнатите
индивидуални възможности на ученците. Важно значение тук има
индивидуализацията в развитието на всеки ученик и социалнопсихологическите условия за създаване на една интерактивна среда
в отделната група.
Особено значение тук има и педагогическия такт на учителя –
педагогическата общителност (комуникативност). Обмена на информация и взаимодействие, възприемане и разбиране на детската
личност, индивидуалното взаимодействие на педагога с ученика,
предполага по-добро дидактическо общуване.
Интересите и идеите на децата от всеки клуб са в основата и
предпоставка за сценична и активна творческа дейност от всеки
клуб.
- Педагогическо творчество – умението на всеки ръководител
от клубовете по проект „УСПЕХ” да създаде: интелектуални, емоционални и волеви компоненти във всеки ученик.
- Педагогическа наблюдателност – умението на учителя да
проникне във вътрешния свят на ученика и съобразно неговите
мотиви за професионална реализация и лични интереси, да създаде
траен интерес към образованието и науката, и просперитет в
неговото кариерно развитие.
Формите по проект „УСПЕХ” са психологическо условие за
възпитателното влияние в класовете.
На въпроса: Какви са психологическите условия, които се
изградиха и създадоха във вашият клуб?
Учениците от IX клас при клуб „Мога да споря” отговориха:
1. Висока организация на съвместна учебна, трудова, игрова и
сценична дейност на учениците.
2. Създаване и взаимодействие на педагогическа система:
„учител-ученик-родител” – т. е верижна зависимост.
3. Разгръщане на демократично начало в живота на класа за
всеки ученик.
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4. Създаване на условия за най-пълно използване на творческите възможности и емоционален потенциал на всеки ученик.
5. Създаване на психологичен комфорт за всеки ученик с
конструктивен дух и висока работоспособност.
6. Изграждане на междуличностни умения в общуването
между учениците с правото на собствена позиция.
7. Изграждане на устойчивост и увереност в учебновъзпитателния процес.
8. Изграждане на индивидуален стил за всеки ученик.
9. Повишаване на оптимално равнище за мотивация и реализиран успех през учебната година.
10. Създаване на емоционална отзивчивост и отношение към
другите.
11. Емоционална саморегулация и култура на чувствата и
взаимоотношенията между учениците в групите от характера и
формата на тяхната проява.
На въпроса: Кое ви мотивира да изберете точно тази форма от
проект „УСПЕХ”?
Учениците от клуб „Как да се обличам и държа в обществото”
от XII клас отговориха:
1. Богатството и възможността, учениците да се развиват и
усъвършенстват допълнително през учебната година.
2. Отлични и мотивирани резултати в учебния процес.
3. Създаване на способности на учениците емоционално да се
отзовават на преживяванията на други хора.
4. Под влияние на учителя в групите по проект „УСПЕХ” се
създава чувство за дълг чувство за отговорност и работа в екип.
5. Прояви на сценични зяви и похвати за съвместна и
индивидуална дейност в групите по проект „УСПЕХ”.
6. Интересите на учениците са база за формиране на иновационни методи и решения за професионално израстване и формиране на ново знания и интереси на учениците.
7. Извънкласните форми по проект „УСПЕХ”, тушираха агресията сред подрастващите. Проведоха се обучения, тренинги,
ролеви игри, прилагаха се нестандартни форми и похвати на обучение, чрез емпатия и съпреживяване, организиране на съвместни
пътувания с участието на родители, ученици и учители, обединиха
се усилията на всички заинтересовани страни в превенцията на
агресията.
8. Подобри се и се осъвремени материално-техническата база в
училище по проект „УСПЕХ”. Закупуване на съвременни техни377

чески пособия за интерактивно обучение, отговарящо на очакванията и интересите на учениците. Това повиши интереса на децата
към учебно-възпитателният процес, повиши личната им отговорност и осигури равнопоставено участие на учителите при разработване и представяне на учебния материал. Посредством съвременната база ще бъде осигурен необходимият технически ресурс за
провеждане на обучения, ролеви игри и др.
9. Развитие на социални умения, дебатиране на правни и
социални казуси по време на занятията.
10. Провеждане на дискисии с учениците по предложени от
тях теми, засягащи актуални проблеми.
11. Провеждане на семинари от учениците от клубовете по
проект „УСПЕХ” за повишаване на познанията на учениците по
проблемите на насилието в училище, повишаване на комуникативните умения сред учениците: „Правилата по време на спор”,
„Уважението в общуването при хората”, „Мевдучовешките отношения, бит, традиции и символи”.
Проявеният интерес от страна на учениците, увеличи нашите
изяви. Планирахме нови дейности и теми в клубовете, които бяха
изнесени в „Исторически музей” – Русе в зала „Батенберг” с участието на клуб „Настроение” и „Държавна опера” – Русе.
Осъществяването на основната мисия на училището не може
да се постигне само и единствено, чрез учебно-възпитателния
процес. Училището трябва да е активната страна за засилване и разширяване на извънкласните форми и дейности по различни образователни проекти, развиват творческият потенциал и индивидуализъм на всеки ученик за осъщетсвяване на възпитателните
действия и да превърнем училището привлекателно за младите
хора, да се намали броят на учениците, които отпадат от училище, а
тези които проявяват агресивно поведение да изразходват креативно своята агресия и да се изявяват в многообразието от секции,
клубове, студия и ателиета по проект „УСПЕХ”.
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Abstract: The scientific report considers alternative forms of work of the
pedagogical staff meeting and explains their advantages for improving the
management style of the specialized body of school governance. Based on
experimental studies, important conclusions for the management of the
educational institution were justified.
Резюме: В научното съобщение се разглеждат алтернативните
форми на работа на педагогическите съвети и изясняват техните
предимства за усъвършенстване стила на ръководния специализиран
орган на училищното управление. На основата на експерименталното
изследване са обосновани важни изводи за управление на учебното
заведение.

В училищната практика се прилагат и редица други
алтернативни методи и подходи за повишаване ефективността
на работата на педагогическите съвети. Всичко зависи до
голяма степен от това, доколко самите училищни ръководства
се стремят да внедряват новостите в педагогическата и
управленската теория и практическа дейност.
I. Алтернативен педагогически съвет – „фестивал”
/празненство на обучението и възпитанието/
Този тип ПС обикновено се провежда в края на учебната
година, като подготовката му започва в началото на втория срок.
Учебните форми утвърдени в началото на учебната година в хуманитарно и природо-математическо направление като: СИП „Занимателна математика”, СИП или ЗИП „Информационни технологии”, „Млад биолог и прородолюбител”, СИП „Детски музикален
театър”, „Детска оперета”, „Музикално-театрална работилница”,
СИП „Художествено слово”, СИП „Млад журналист”, СИП „Мениджмънт в туризма”, СИП „Митническа политика”, СИП „Бизнес
планиране” и др. организират изявата на своите ученици в две
основни направления: училищно и изява в общински и областни
състезания и фестивали. В края на учебната година учители на
водещите учебни форми след фестивала докладват в заседание на
ПС резултатите и постиженията на учениците и след анализ на
индивидуалните изяви на децата, аргументират работата на учебната форма за следващата учебна година, предлагат тематика, която
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да преподават, за да развият способностите на децата и разширят
техните интереси в избраното направление за развитие на техните
индивидуални качества. В повечето случаи, най-изявените деца,
имат качества за няколко направления на развитие и в този ПС
смисъла на консилиума в т. ч. и съгласието между учителите се
изразява, в отговорността да обединят усилията си за да развият
тази способност на детето, която ще донесе най-голяма полза за
неговото индивидуално израстване като личност и ще изиграе найголяма роля за социализирането му. Това обучение задължително се
съгласува с родителите на ученика и се търси тяхната помощ и
съгласие.
II. Алтернативен педагогически съвет –„Кръгла маса”
ПС – Кръгла маса се организира за разработване на дейности,
задължителни за всички учители например: „Организация на работа
с родителите за възпитанието на учениците”. Участват всички
класни ръководители като всеки представя своя система на работа с
родителите, форми на взаимодействие в ЧК, II час на класа и чрез
извънкласни форми на изява. Всеки учител участва с доклад,
споделя опит и предлага решения. Педагогическият съвет оценява
най-добрите практики презентирани на кръглата маса и задължава
учителите да изработят училищна програма за работа с родителите
за време от 1 до 3 г. Тя се отчита на етапи.
III. Алтернативен педагогически съвет – “Педагогически
консилиум”
Този тип ПС дава ефективен резултат, когато има потребност
да се обединят усилията на учителите за работа по проблем, който
засяга всички ученици. Например: За I – IV клас индивидуализация
на обучението чрез ранна диагностика на учениците по интереси, по
педагогиката на Френе. Целта е оптимално развитие на индивидуалните способности на учениците. Педагогическият съвет утвърждава
учебни и извънкласни форми на работа, в които учениците да
развият математическите си заложби в ЗИП и СИП „Занимателна
математика, „Информационни технологии”, „3D дизайн и анимиране” или в хуманитарната област „Художествено слово”, „Училищен театър”, „Детска оперета” за изява на художествено-сценичните способности на децата. Така те придобиват способност за
изява на сцената, да изпълняват театрални роли, да участват в
музикален театър, да пеят и танцуват пред публика, отначало в
класа и групата, а след това пред цялото училище и в общински
фестивал на детската самодейност и изкуство.
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IV. Алтернативен педагогически съвет – “Презентация” на
ЗИП програми – V-XII клас и други нови програми и форми на
обучение. Те са свързани с разширяване на интересите и познанието
на учениците, както в областта на математиката, така и в езикови
модели за развитие на интелекта, или развитие на способностите за
сценични изяви на учениците. Например: ролята на детската оперета за реализиране сценичните способности на децата. Планиране
работата на детската училищна оперета се извършва след проучване
на интересите на децата. Организира се изучаването на художествени произведения, които могат да се поставят на сцена, например:
„Буратино”. Така в ролята на „Буратино” и „татко Карло” децата
запомнят за цял живот спомена за изиграната роля на сцената.
V. Алтернативен педагогически съвет – “Аукцион” /търг/
на идеи и форми за изучаване от учениците. Провежда се в края на
учебната година като подготовка и решения за новата учебна
година, за това какво ще изучават учениците I-IV и V-XII клас?
Всяка учебна форма се представя от учителя, който ще я води през
учебната година. Така аргументите в полза на подобно решение на
ПС, са сбор от очакванията на: учениците – какво ще научат и
усвояват? На родителите, които съдействат на учителя за найизявената способност на детето да се отдели най-много време,
форми и средства за неговото развитие и вижданията на учителя,
кои теми да преподаде и какви знания и способности да развие?
Например: „3D-дизайн” за I-IV клас, „Млад биолог”, „Млад природолюбител”, „Млад журналист” – IX клас, „Мениджмънт в туризма” – IX-XII клас, „Бизнес планиране” – IX-XII клас, „Митническа
политика” – XI клас, „Митническо комисионерство и тарифиране” IX-XII клас, „Полиграфия” - IX-XII клас, „Млад еколог” - I-IV клас
и др.
1. Методика на изследването: цел, задачи, хипотеза,
инструментариум
Целта на емпиричното изследване е да се проследи ефекта от
приложението на нетрадиционни форми на работа на Педагогическите съвети в различни по степен и вид училища в регион гр. Русе
и регион гр. Разград.
За изпълнение на целта си поставихме следните задачи:
1) Разработване и прилагане технология за провеждане на
алтернативни форми на различни видове педагогически съвети.
2) Проучване на мнението на учители, директори, експерти и
специалисти от РИО, за ефективността от провеждането на различните видове педагогически съвети.
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3) Анализ на резултатите и извеждане на предимствата и
недостатъците при прилагане на различните педагогически съвети.
4) Да се проследи ролята на Педагогическите съвети за формиране на професионални компетенции и майсторство на педагогическите работници.
В хода на изследването формулирахме следната хипотеза:
Приложението на алтернативни форми на работа на педагогическите съвети, усъвършенства дейността им, повишава ефективността на педагогическия съвет като специализиран орган и формира
професионалните компетенции на учителите.
Инструментариум на изследването
В хода на изследването бяха използвани:
- наблюдения /пряко и непряко/;
- интервюта;
- групова дискусия;
- анкети;
- експертна оценка – Директори, които са Председатели на работодателски организации, ЦДГ, училища, ПГ, СОУ, извънучебни
заведения и др.
- анкета и въпросник на Директорите като Председатели на ПС
за самооценка на работата и стила им.
- анкета и въпросник за самооценка на учителите, като членове
и участници в работата на Педагогическия съвет.
- анкета и въпросник за Председателите на Училищни
настоятелства – за взаимодействието на УН с училището.
- анкета и въпросник за Директора и стила на ръководство –
като Председател на ПС и директор на училище.
- въпросник за потребността на учителите за подготовка на
доклад за заседание на Педагогически съвети – като членове на ПС.
- анализ на нормативни документи и на документи от заседанията на ПС от 2006 г. до 2012 г. на решенията на Педагогическите
съвети и система за контрол на тяхното изпълнение.
Изследователската извадка включва: Директори, Пом. –
директори, учители, експерти в РИО, Председатели на Ученически
съвети и Председатели на УН. /табл.1/
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№
1
2
3
4
5

Табл. 1: Таблица за броя и вида на обхванатите
в изследването учебни заведения
Учебни заведения /вид/
Русе
Разград Общо
Средно общообразователно училище /
12
3
15
СОУ/
Основно училище / ОУ/
8
6
14
Професионални гимназии / ПГ/
5
1
6
Извънучебни заведения /школи, ЦДГ,
3
1
4
ЦУНТИ, частни ЦДГ, спортна школа/
Специализирани профилирани
5
1
6
гимназии
Пет вида учебни заведения
33
12
45

Обхванатите 45 учебни заведения в Русенския и Разградския
региони позволяват да се формира обективна оценка за работата на
ПС. /табл. 2/
Табл. 2: Таблица за броя на директорите, пом. –директорите, учителите,
експертите в РИО, председателите на УН и председателите
на УС обхванати в изследването
Разград
Общо
Длъжност в
Русе и
и
Русе и
Забележка
№
училището и
региона
региона
Разград
РИО
1
Директори
40
5
45
2
Пом. –директори 5
4
9
3
Главни учители
7
3
10
4
Учители
40
10
50
5
Експерти в РИО
5
3
8
Председатели на
6
2
1
3
УН
Председатели на
7
1
1
2
УС
Общо 127 участници

Изследователската работа включва 5 типа учебни заведения от
гр. Русе и гр. Разград и региона за времето от 2006 г. до 2012 г. Чрез
пряка групова анонимна анкета и индивидуални анкети, наблюдения и интервюта със специалисти в РИО, Общинските отдели
„Образование” и извънучебни заведения са обхванати 45 броя
училища и учебни звена, от които 33 училища в Русе и региона и 12
учебни заведения в Разград и региона. Изследвани са общо 40
директори и 5 пом. –директори от гр. Русе и 5 директори и 4 пом.383

директори от гр. Разград или общо 45 директори , пом. –директори,
ръководители и членове на ръководните екипи.
По вид училищата са 5 типа учебни заведения: СОУ – 15 броя,
Основни училища – 14 броя, Професионални гимназии – 6 броя,
Специализирани гимназии – 6 броя и 4 броя извънучилищни заведения.
Изследвани са профилираните гимназии в гр. Русе: АЕГ „Г.
Милев”, МГ „Баба Тонка”, СОУЕЕ „К. Кирил Философ”, СОУПНЕ
„Фр. Шилер”- гр. Русе, СОУ „Христо Ботев” с хуманитарна насоченост и Средно спортно училище м-р „Атанас Узунов” ;
От русенския регион са общо 12 броя СОУ в т. ч. 5 броя СОУ
в гр. Бяла, СОУ в гр. Ветово, СОУ в гр. Две могили, СОУ в гр.
Борово и СОУ в гр. Сливо поле.
Изследваните 45 директори на тези училища за посочения
период, са преминали допълнителни краткотрайни обучения по
водещи проблеми на образователния мениджмънт:ефективност от
работата на ПС, управление на делегиран училищен бюджет и др. в
гр. Банкя, в Департамента за подготовка и квалификация на Директорите на средни училища. От действащите 45 директори на училища взели участие в изследването в гр. Русе и региона едва 3
Директори са носители на I - ПКС по своята специалност и 30 са
защитили II- ПКС. В гр. Разград един Директор притежава I- ПКС
по своята специалност, а 11 са с II – ПКС. Нито един от действащите директори от гр. Русе и гр. Разград не е защитил I- ва ПКС
по „Образователен мениджмънт”, а само един е завършил след
дипломна квалификация „Управление на образованието” и II- ра
ПКС по „Образователен мениджмънт”. Данните на 45 анкетирани
директори показват, че квалификационното ниво на управленските
екипи в момента е в противоречие с изискванията за личностния и
професионалния статус на директорите на училища изведени в
раздел 6 на проекта. Закон за предучилищното и училищно образование 2013, където като нормативно изискване към бъдещите
директори на училища се определя факта: да притежават сертификат с управленско ниво на подготовка за: „директор на учебно заведение”, без което те не могат да се явят на конкурс за Директори.
Основен акцент в изследването поставихме върху установяване
мнението на учителите за всичко свързано с планирането, подготовката, работата в работни групи за изследване на поставените за
разработка проблеми и формулиране, организиране на изпълнението и вземането на адекватни, нужни и резултатни управленски
решения с участие на повече учители за тяхната подготовка и
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особено за контрола свързан с изпълнението им и отчитане на
ефективността от тях. Така успяхме да атестираме 60 учители от 45
училища в изследователските райони - Разград и Русе, чието
мнение считаме, че е особено важно за педагогическия съвет, тъй
като работата му като управленски орган зависи изцяло от учителите, като негова движеща сила.
Анкетирани са и 8 специалисти в РИО, от които 5 в гр. Русе и 3
от РИО гр. Разград, за установяване на впечатленията им за работата на педагогическите съвети при осъществявания от тях контрол,
както на учебната документация свързана с решенията, протоколите, водене на книгите за решенията на педагогическия съвет,
класьора с протоколите от заседанията на Педагогическия съвет,
така и личното им участие в заседанията. Считаме, че проучихме
основно няколко нива на работа: на директорите и ПД, на учителите, на експертите в РИО относно стила на управление и начина на
вземане на управленски решения. На 10 главни учители от общия
брой 28 с изявена активна професионална работа и завоювани
отлични резултати в НВО – IV клас и VII клас, ДЗИ – XII клас през
2012 год., както и 3 представители на училищни настоятелства на
учебни заведения обхванати в изследването и двама председатели
на ученически съвети, участвали в заседанията на педагогическия
съвет на гимназиите, където те учат 1-профилирана гимназия и едно
СОУ. Така успяхме да изведем най-съществените нерешени проблеми и трудности в работата на педагогическите съвети на тяхното
планиране дългосрочно /2-3 години/ и краткосрочно /1 година/; на
предварителната подготовка на учителите и най-вече за дейностите
им по контрола за изпълнение на решенията, особено за готовността
за управленските екипи /директор, пом.-директори, гл.учители/ да
внедряват в работата си образователни иновации; да създават
педагогически условия за реализация на иновационни подходи и
технологии в работата на педагогическите съвети, както и за избор
на общо-педагогически управленски технологии.

№
1
2.

В тaбл. 3:Квалификацията на изследваните директори, помощникдиректори, учители (в т. ч главни учители),
експерти в РИО и Председатели на УН
Длъжност
Квалификация Русе Разград Общо
I - ПКС
3
1
Директори /45/
45
II - ПКС
30
11
I - ПКС
Пом.-директори
9
/9/
II - ПКС
5
4
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3

Главни учители
/10/

1274

Учители /50/

5
6

Експерти в РИО
/8/
Председатели на
УН - 3
Предс. на уч.
съвети - 2

I - ПКС
II - ПКС
III – V ПКС
I - ПКС
II - ПКС
III – V ПКС
без ПКС
I - ПКС
II - ПКС
I - ПКС
II - ПКС

2
6
5
14
8
5
1
4
-

2
1
4
3
10
3
-

Без ПКС

5

-

10

50

8
5

Анализът на възрастовия състав на ръководството на училищата, експертите, директорите и учителите показва, че около 10 %
са младите хора в образованието и 10 % са мъжете. Останалите 90
% са жени и над 70 % от техния състав са на възраст над 50 години.
Необходимо е, както обновяването на директорите и учителите по
възраст така и повишаване на квалификацията им./табл.4/
Табл. 4: Характеристика на изследователската извадка по пол и възраст
Години
Жени
Мъже
Общо
До 30 г.
17
3
20
От 30 до 50
40
10
50
Над 50
43
14
57
100
27
127

2. Aнализ на резултатите от анкетното проучване уменията
на учителите за работа в педагогически съвет
Усъвършенстване на дейността на педагогически съвети има
решаващо значение за подобряане на цялостната дейност на училището. Така на първия въпрос от анкетата за проучване мнението на
учителите за работа на ПС, те отговарят: за познавателна компетентност на ПС
1. „Кои видове и форми на педагогически съвет и кои технологически варианти познавате?” – анкетираните директори и
учители отговарят:
-100% - доклад с обсъждане;
- 62 % - доклад със съдоклад.
- 58 % - семинар.
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- 57 % - доклад със съобщения
- 30 % - доклад с проблемни групи. /Фиг.1/
100%

доклад с обсъждане

80%

доклад със съдоклад

60%

семинар

40%

доклад със съобщенията

20%

доклад с проблемни групи

0%

Фиг. 1
Видно от отговорите на над от половината от анкетираните
учители познават традиционните форми на ПС, като най-позната е
доклад с обсъждане /100%/, следвана от доклад със съдоклад /62%/
и семинар /58%/.
От алтернативните форми на педагогически съвет, найпознат е ПС под формата на презентация /75%/ я посочват следвана
от: „Диспут – дискусия” /47%/ и творчески отчет /48%/, а най-малко
познати са: „Аукцион-търг” /3%/ и педагогически консилиум”
/12%/. Фиг. 2
80

под формата на презентация

60

"Диспут- дискусия"

40

творчески отчет

20

"Аукцион-търг"
"педагогически консолиум

0

Фиг.2
По състав на учителите участници най-познатият вид е
„Постоянния ПС”, посочен от 100:% от анкетираните, а най-малко
познат е: Малкия ПС с участие само на училищното ръководство и
актив, посочен от 7% от анкетираните учители. /Фиг. 3/
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100
80

"Постоянния ПС"

60

"Малък ПС"

40
20
0

Фиг.3
За практическо приложение на алтернативни форми на ПС
зададохме втория въпрос:
2. Кой от тях сте използвали? /Фиг. 4/
60%

"Доклад с обсъждане"

50%
40%

"семинар"

30%
20%

"ПС с проблемни групи"

10%
0%

Фиг. 4
Посочва се, че най-използваната от традиционните форми е
„Доклад с обсъждане”, която е посочена от 60% от анкетираните, а
най-малко използвана е формата „Семинар”, посочена от 20% от
анкетираните и „ПС с проблемни групи” – 22% от анкетираните
между отговорите на първия и втория въпрос, относно познаването,
като условно знание за особеностите на структурата и технологията
на работа на ПС и практическото прилагане на познанието им
противоречи, което налага да се изяснят: Кои са причините учителите да участват формално и по-някога апатично в работата на
колективния ръководен орган? В свободните отговори само единици от анкетираните /3%/ са посочили, че е необходимо:
- Учителите да подготвят презентации на добра практика,
водещ, много добър педагогически опит, рационална технология на
работа, личен стил и постижения в работата на учителя, които дават
отлични резултати на външно оценяване, зрелостни изпити и
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успешен прием в ВУЗ, защото те не получават високо допълнително заплащане за своя резултатен труд, освен от /от 1 до 12/ или
до 30 точки от скалата в раздел V от картата за диференцирано
заплащане. Този факт доказва, че мотивите за изява не винаги са
водещи при реализацията на високо-професионален труд. Сериозен
недостатък е липсата на общоприета система за оценка и стимулиране на учителския труд, въпреки нелошите опити за предлагане
на такива системи от добри специалисти педагози, психолози с
водещи дидактико-методически и психолого-педагогически постижения в областта на изследванията свързани с професионализма на
учителя и директора и утвърждаване на система за оценка труда на
учителя /Рандев П., 1988 г., № 54/. Затова в отговорите на първия
въпрос (75%) отговарят, че познават презентацията като средство за
изява на учителя и възможност за разпространение на водещи
педагогически практики, а в същото време (60%) от анкетираните
отговарят, че участват в традиционна форма на ПС – „доклад с
обсъждане” и не отбелязват, че те участват редовно и резултатно
със свои мнения и предложения, освен постоянно изказващите се
учители, които изказват мнение за регистрация на участие, но нищо
не предлагат и нищо не се променя в работата на ПС и постиженията му са скромни от гледна точка на значимите за управление
на училището проблеми. Познати са и: „диспут” и „творческия
отчет”, но едва 13% от учебните заведения, чиито Протоколи от
заседанията на ПС проучихме, са планирани и провеждани ПС през
изследвания период с „творчески отчет”, може би играят силно
влияние в някои учителски екипи на битуващото мнение: Защо да
работя толкова натоварено след като никой не ме оценява и
стимулира (все получавам същата основна заплата)!
Въпреки това най-използваната форма на работа на ПС от
алтернативните, е формата – „Презентация”. Водещи предимства за
нейното използване е възможността, която тя осигурява за кратко и
ограничено време да се представи в синтезиран вид определена
идея, опит, добри практики и др. така, както става на научно практическата конференция „Училището – желана територия”, където
на училищен етап, а после на общински и национален, се представят добри училищни практики под формата на презентация. С това
тя се налага като технология за работа с Колектива - носител на
възпитателен (изграждане на екип) и на образователен (повишаване
на квалификацията на учителите) ефект.
Резултатите от изследването на активните и нетрадиционни форми на работа на ПС показват,че са малко използваните
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нетрадиционни форми на работа на ПС.Експерименталното изследване установи, че са малко използваните алтернативни форми на
работа на ПС. Само (1%) познават и прилагат формите: ”фестивал”,
„делова игра” – (1%), „кръгла маса” – (2%), „педагогически консилиум (3%) и „аукцион” (търг)- 4%. Това са добри атрактивни
форми, към които могат да се ориентират и прилагат управленски
дейности от училищните ръководства. Те изискват сриозна предварителна подготовка за участие в ПС. /Фиг. 5/
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%

"фестива"
"делова игра"
"кръгла маса"
"педагогически консолиум"
"аукцион- търг"

Фиг. 5
По място и роля в образователно-възпитателния процес изследването показва, че най- често прилагани са: „стартов”. „периодичен”, „работен” и извънреден педагогически съвет. По- рядко прилаган е стратегическият ПС поради това, че той приема стратегия за
развитие на училището заедно с УН, родителски актив, училищния
съвет и неговото отчитане става на определени етапи (2 - 3 години),
където същевременно се актуализира стратегията в зависимост от
изискванията в промяна на нормативната база и приемането на нови
елементи в училищното развитие: нов прием, нови учебни планове,
строителство, промени в училищната политика, визия и нови направления в обучението на учениците и развитие на състава и
квалификационното ниво на учителския екип. Актуалността, указанията на висшестоящите органи и реалните промени в училището
също налагат и променят формите на работа на ПС.
От мненията по третия въпрос към учителите за лична оценка
на ПС.
3. Как според вас протичат заседанията на педагогическия
Ви съвет? - оформя се извода, че учителите се отнасят отговорно
към присъствието и участието си в заседанията на педагогическия
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съвет. В повечето отговори на анкетираните се изразява неодобрение от факта че някои са „щатни” изказващи се, регистрират
мнения и нищо не предлагат. Учителите изказват впечатления за
стила на работа на ПС, методите на организация на работа. Изказват
мнение, че ПС протича: „делово и прагматично”, „толерантно”, делово, възпитано и културно и прагматично, „отговорно и конструктивно” в зависимост от тематиката:„бурно-понякога”, „понякога
спокойно”, в зависимост от темите, времето за подготовка и натовареността на учителите „с участието обикновено на едни и същи
лица”.
По-голямата част /73%/ от учителите считат за положителен
факта, че „има свобода на мненията и възможност за изява”, че „ПС
не протичат формално”- /96%/, а това е така, защото има предварителна подготовка и планиране, те са информирани предварително
за целите и задачите на ПС /95%/./Фиг. 6/
100%
80%

свобода на мнения

60%

не протича формално

40%

предварителна подготовkа

20%
0%

Фиг. 6
От резултатите на анализираните отговори на анкетираните по
4-ти въпрос личи, че учителите приемат и оценяват ролята на ПС
като важно средство за управление на училището и образователновъзпитателния процес: Относно изследване въздействието на ПС
върху учителите зададохме въпроса:
4. „Какво според Вас е значението и ролята на педагогическия съвет?” – Голяма част 62% от анкетираните учители го
определят, както следва:
1- „най висшият форум в училище”;
2- „фактор за сплотяване на колектива”;
3- „синхронизиране на дейността”;
4- „обсъждане на стратегически проблеми на училището”;
5- „при делегираните бюджети – не толкова голямо”;
6- „място за представяне на педагогически практики”;
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7- „водеща роля – планиране, организиране и информиране”;
8- „определя училищната политика”;
9- „подобрява микроклимата”;
10-„специализиран орган за решаване на основни въпроси на
образователно-възпитателната дейност”;
За да получим конкретни предложения изследвахме и мненията на анкетираните учители по петия въпрос: 5. „Имате ли
предложения за подобряване дейността на ПС?” – се оформиха
следните изводи, обобщени мнения и становища за ПС:
1- да се изслушват внимателно всички предложения;
2- еднакво да бъдат разпределени задачите между членовете на
колектива, а не на едни и същи лица;
3- да са обявяват предварително, за да има време за подготовка;
4- да се повиши участието и ролята на родителите и учениците;
5- да е творчески целенасочен, предварително планиран, с ясни
цели и задачи, с иновации за работата в училище;
6- да се търсят интерактивни форми за провеждане на заседанията;
7- да се използват повече нетрадиционни форми;
8- повече кръгли маси;
9- обсъждане на актуални методически разработки;
10- решенията на педагогическия съвет да са основни и
последни;
11- ПС да се провежда под формата на диспут;
От установените факти в изследването на дейността на педагогическите съвети могат да се обосноват следните изводи:
1. Учителите като членове и участници в заседанията на ПС
изразяват желание и потребност да прилагат нови технологии,
алтернативните форми на работа, като: „Кръгла маса”, „Делова
игра”, „Диспут” и други интерактивни форми и методи, които да им
дадат възможност за по-добра изява, с което участието им ще
реализира екипния подход в обсъждането и решаването на найзначимите въпроси за организация на учебния процес за качеството
на учебната работа, за прилагане на нови методически и дидактически технологии в усвояването на държавните образователни
изисквания. Особено внимание според тях следва да се отделя на
подготовката за външното оценяване 4 и 7 клас, ДЗИ.
2. Специално внимание трябва да се отделя на развитие на
творческите способности на учениците чрез участието им в учеб392

ните и извънучебни дейности за развитие на способностите им да
овладяват изкуствата, спортни технологии, екскурзии, музикалносценични изяви и др. за духовното и физическото им развитие.
3.Педагогическите съвети да осигурят възможност за представяне и вземане под внимание на всички мнения по дискутираните теми и проблеми, като след тяхното проучване и изследване
да получат разрешение в практическата дейност на учителите.
4.В работата на ПС следва да се ангажират повече учители,
които чрез работни групи да проучват и разработват всичко необходимо за изпълнение на всяко прието решение на педагогически
съвет.
Преобладава мнението да се ограничават постоянните оратори,
а по същество да се изказват и предлагат решения повече учители,
за да се формулират решения, които са плод от участието на всички
учители.
Повишаване ролята на педагогическия съвет следва да се
реализира, като се разшири и прецизира кръга на разглежданите
въпроси. По-често следва да участват в заседание на ПС училищното настоятелство родителите и ученическия съвет, особено при
разработване стратегия за развитие на училището и определяне на
профили, форми на обучение и учебни планове за класна и извънкласните дейности. Те следва да се планират на основата на
изразените желания на учениците и родителите, за развитие
способностите на децата им.
Извънкласната заетост на учениците и участието им в развиващи форми, спомага в значителна степен да се развият естествените им заложби, да се задълбочат интересите им в областта на
изкуството, сценичните изяви, техниката и спорта. За това считаме,
че заедно с мисията, визията и стратегията за развитие на училището, е важно педагогическия съвет, след широко обсъждане с
учениците и родителите да изгради система за тяхната извънкласна
заетост, за осмисляне на свободното им време. Така, както е важно
какво изучават учениците в клас и полагат усилия за овладяване на
ДОИ и стандарти за знания, от които зависи тяхната образованост,
така извънкласната работа и участието им в екскурзии, спорт,
изкуство, техника, ИТ, родолюбиви и фолклорни изяви, танци,
инструментални изяви и др. е важна част за възпитанието им.
Чрез провеждането на три вида анкети и един въпросник за
изследване на стила и метода на работа на Директора и работата на
педагогическия съвет са зададени общо 24 въпроси. Получихме
значими отговори с организацията на работата на ПС, планирането
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на дейността, формулиране на решения и най-значимите за живота
на училището и въпроси и за контрола по изпълнение на взетите
решения.
В обхвата на Експерименталната база особен акцент поставихме при изпълнени на задачите свързани с изследване стила на
работата на педагогическите съвети при условията на училищна
автономия и взаимодействието на училището с Общината, РИО,
училищното настоятелство, родителските активи, с културни институции /театър, опера, музеи/ спортни организации и др. Освен
училищните директори и пом.-директори и учителите, интервюирахме експерти в РИО, общински и областни отдели „Образование”
служители на МОМН и областните администрации, университетски
преподаватели, председатели на УН, членове на училищните съвети
на председателите на ученически съвети, защото те са пряко участващи в работата на педагогическите съвети. Зададохме и въпроси за
установяване ефективността от алтернативните форми на заседание
на педагогическия съвет /презентация, делова игра, творчески
отчет, дискусия, кръгла маса, конференция, семинар и др./
Анализ на уменията на учителите за активно участие в
работните групи в ПС.
Така например на въпроса:
6. В заседанието на кой тип педагогически съвет имате
готовност и желаете да участвате? С този въпрос установихме
равнището на предварителната подготовка на учителите за работа в
ПС./фиг.7/
80%

традиционен ПС с доклад и
обсъждания

60%
40%

нетрадиционен ПС

20%
0%

Фиг. 7
Така 62% от учителите отговарят: „Традиционен” – доклад и
обсъждания, което показва, че повечето учители са пасивни слушатели и не вземат участие в подготовката на съвета, нито в
предварителната част, преди заседанието, нито са активни в
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същинската част на самото заседание. За някои това е загубено
време, а други попълват дневниците на класовете си при някаква
текуща задача. По-същественият недостатък е ниската активност и
ефективност от работата на съвета, а повечето учители гласуват
автоматично без достатъчно да вникват в смисъла и съдържанието
на гласуваното решение. Едва 11% отговарят, че биха участвали в
алтернативната форма на работа на ПС, защото за използване на
тази форма се изисква те да се подготвят, да изразяват мнение и
предложения в дискусията, да поемат отговорност за изпълнение на
взетите решения. За проучване участието на учителите и уменията
им за формулиране на предложения за подобряване на работата
зададохме следващият въпрос. Той е свързан с участието им в
заседанията на ПС и разкрива сериозни пропуски и проблеми в
динамиката на работа на ПС относно пълноценното участие на
учителите. Така на въпроса:
7. Участвате ли в работна група със свои мнения и предложения за решения на педагогическия съвет? /фиг. 8/

30%

"често"

25%

рядко вземам отношение

20%

участвам в работна група

15%

5%

не вземам участие поради "друга
заетост"
нямат мотиви и интерс за изява

0%

желание за участие в творчески отчет

10%

Фиг. 8
31 % от анкетираните учители отговарят: „да често участвам с
изказване на мнение, правя предложения и обосновавам становището си”, а 26% „рядко вземат отношение в обсъжданията”. Едва
7% участват в работна група за предварителна подготовка на
разглеждания въпрос и формулират проекто-решенията в екип.
Една част 12 % - не вземат участие в работата на съвета поради
„друга заетост”. По време на заседанието, обикновено ако при
двусменно обучение, ПС е във времето на учебния процес, възпитателите от целодневното обучение водят самоподготовката на
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учениците от I – IV клас и не вземат участие в работата на съвета.
Заедно с болните по време на заседанието, служебно отсъстващите
и освободените поради непредвидени семейни и други обстоятелства разкриват факта, че от 2% до 12% от учителите не участват в
работата на Педагогическия съвет при 60 учители от (6 до 8)
членове на ПС отсъстват. В заседанията на ПС, някои учители
(22%) отговарят, че нямат интерес и мотиви в заседанието за изява
поради това, че активното участие не винаги носи удовлетворение и
висока професионална оценка за работата на учителя.
Единици са учителите – 3%, които имат желание да участват в
„творчески отчет” – ПС, който дава възможност да се разкрие и
цялостната система за работа на отделния учител и да представи
защитен чрез I-ва ПКС проект и разработка, по тема значима за
обучението и възпитанието на учениците. Това като факт води до
извода, че директорът трябва да поощрява, подкрепя и високо да
оценява учителите, които защитават I-ва ПКС, с определена разработка, за да се водят дискусии по проблема, защитен и доказан чрез
своя творчески експеримент. Така водещата роля на учителя се
утвърждава, а изследваните проблеми свързани с общуването при 910-годишните деца помагат на останалите учители да се ориентират
в изследваната проблематика, да използват комуникационните
модели доказани чрез защитената квалификационна степен в своята
работа, а това от своя страна води до повишаване ефективността на
учебния процес и приобщава още повече родителите в разрешаването на проблемите на обучението и възпитанието на техните
деца.
Активност и задълбочено обсъждане се постига в работата на
ПС и по проблема за насилието и стреса в общуването между
учениците. Изкореняването на тормоза следва да бъде обект на
обсъждане в заседание на Педагогическия съвет – „Дискусия”. Този
подход осигурява активност на класните ръководители, педагогическия съветни и психолога, за организиране на дейности за предoтвратяване на конфликти между учениците и с помощта на ученическия съвет и най-будните ученици, да се предотвратява насилието
(физическо и психическо) между по-големите към по-малките
ученици, за тяхната надеждна защита. Водещият мотив на ликвидиране на тормоза в училището, изведе на преден план личната
индивидуална защита на личността на ученика чрез включването му
в група по бойни изкуства: „Айкидо”, „Джудо”, „Кендо”; „Джиуджутцу” и др., в който водещия мотив за овладяване на този вид
изкуство, е защитата и предотвратяване на насилието. Учениците с
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голямо желание и активност водят занятията си с мотива, че
спортно-двигателната култура е част от общата култура на човека, а
защитата на слабите и уязвимите, е достойна цел за бойно подготвените специалисти.
Емпиричното изследване на мнението и ориентацията на учителите, свързано с изявата им в работата на педагогическия съвет
показва, че са ефективни диалогичните форми на ПС. /фиг. 9/
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30,00%
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20,00%
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ПС- "творчески отчет"

0,00%

Фиг. 9
Те се ориентират към динамичните форми на заседание на ПС:
20% предпочитат да вземат участие в ПС – кръгла маса, 22% в
презентация, 32% в дискусия /диспут/ и 13% в ПС – „творчески
отчет”. Изборът на тези диалогични форми, с модерен стил на
общуване и комуникативност, се отличава с използване на ИТ и
мултимедия за разкриване на резултатите от своя труд. Това води
до извода, че когато предвидената тема е близка до интересите на
учителите, те са активни в обсъждането. Ако това са резултатите от
НВО в IV и VII клас и ДЗИ – XII клас, учителите застават зад тях и
с достойнство и самочувствие доказват, каква работа са свършили
въпреки трудностите, които са преодолели, в учебниците, учебните
програми и др. Изследването на техните мнения води до следните
изводи:
1) Трудно, неясно, дидактически необезпечено представяне на
знанията в учебниците, където езикът за учениците е недостъпен,
неясен, слабоаргументирани са изводите и недобре структурирани
са знанията, особено по Български език и литература и математика,
където в края на учебните раздели не са предвидени часове за
упражнения, и за затвърждаване на учебния материал.
2) В нито един учебник от III до XII клас по основните учебни
предмети на учебия план за СОУ, не са спазени дидактичните
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принципи на обучение: системност, научност, достъпност, яснота на
учебното съдържание, диференциация и индивидуализация на
познанието, а самостоятелната работа като метод на познание в
много случаи не е съобразена със степента на сложност на фактите
изграждащи урочното съдържание.
3) Несинхронизирането на познанията по история с отразените
факти от живота на обществото в литературата, затрудняват учениците. От тях в IX – XII клас повече от 75% отговарят, че не
използват учебниците и учебните пособия, защото не разбират това,
което е представено от авторския екип. Техните предложения са
свързани с промяна на начина на структуриране на учебния материал и за прилагане на историко – хронологичния подход. Когато се
изучава стара и средновековна история, в класовете да се изучава
литературата на средните векове, като художествено отражение на
действителността. Старобългарската история изучавана в класовете
да съответства на старобългарската литература. В IX клас изучаването на старогръцката литература да съответства на изучаването на
историята на древна Елада и Древния изток. Този подход ще улесни
осмислянето на познанието и ще спомогне за пълна междупредметна връзка, където знанията по история и историческите факти са
спомагателни в процеса на усвояване на литературното познание,
тъй като литературата е художествено отражение на историческата
действителност.
За изследване равнището на подготовка и необходимите
практически умения на учителите за успешна работа в ПС,
зададохме въпроса:
8. По кои въпроси на предварителната подготовка, считате
че ви е необходимо обучение /помощ/? /фиг. 10/
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30%

методи на систематизиране, проучване,
подбор и структуриране на материала за
ПС - 33 %

20%
10%
0%

формиране на умения за правилно
разпределение на задачи между членовете
на ПС - 25 %

Фиг. 10
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На първо място 33% изследваните учители поставят: „методите
на работа за систематизиране, проучване, подбор и структуриране
на материала за представяне на съвета”, т.е. как да напишат
материала с фактите от доклада за систематизиране на съдържанието и анализ на състоянието по отделните предмети. Методът на
анализа предполага умение за раздвояване на единното цяло на две
половинки и търсене на тяхната взаимна противоречивост, с цел
достигане на изводи, като синтез и планиране на дейности за
подобряване на учебните резултати и постигане на ДОИ за учебно
съдържание усвоено като трайно познание от учениците.
На второ място 25% от учителите се нуждаят от формиране на
умения за правилно разпределение на задачите между членовете на
работната група и поставяне акцент на най-значимите знания изграждащи ядрото на познанието на учениците, както и тези знания,
които те овладяват, за да формират нивото на своята образованост.
Учителите следва да съумяват да обяснят на учениците, че показаното ниво на интелигентност е функция от степента на овладяното познание, неговата пълнота, от естествените заложби на отделния ученик и от социалния опит на ученика и уменията му да се учи
от живота.. За изследване на уменията на учителите зададохме
въпроса:
9. Кои от посочените умения считате за най-важни за
активното и пълноценно участие на учителите в ПС /нетрадиционна форма/? /Моля подредете ги по значимост според вас от
1 до 6/ - /фиг. 11/
50%

0%
проучване на литература,систематизиране на факти, анализ и аргументиране и
ефективно представяне в заседание на ПС - 41 %
повишаване на квалификация и проучване на опита на европейски страни за
организация на дискусионни форми на ПС - 25 %
комплексния подход при изучаване и обсъждане на най-важните за училището
проблеми - 16 %
да познават много добре нормативните документи в образованието и прилагане на

Фиг. 11
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На първо място - 41% от анкетираните поставят проучването
на литература систематизирането на факти и умения за анализ и
аргументиране и ефективно представяне на проблема в заседанието
на ПС.
На второ място – 25% изследваните учители считат за найважно да повишат квалификацията си да проучат опита на европейски страни за организация на дискусионни форми на работа на
ПС, които правят по-интересни заседанията и по-ефективни решенията за подобряване на учебната и извънкласна работа. Анализът
на информацията и формулиране на изводи и адекватни предложения за решения са едни от най-важните условия за ефективна
работа на ПС.
На трето място – 16% от анкетираните нареждат по значимост
комплексния подход при изучаване и обсъждане на най-важните за
училището проблеми, с участието на УН, родителските активи,
училищния съвет, РИО, Общинският отдел „Образование” и др.
органи и организации, които помагат на Педагогическия съвет да
осъществи ефективен контрол и организация на училищните
дейности. Широкото обсъждане на важни задачи свързани с приема
на учениците, с работата с изявените ученици и с изоставащите на
ДОИ за знания и високи резултати в НВО – IV и VII клас и ДЗИ –
XII клас са оня цифров израз на училищното образование, който
събира в едно усилията на учителите, знанията, уменията и
интересите на учениците, без които няма високи постижения и
ролята на родителите за образованието и възпитанието на техните
деца.
На четвърто място – 19% от анкетираните поставят изискването и учители и ръководство да познават много добре нормативните документи в образованието и умението за прилагане на
иновации в учебната и извънкласна работа с учениците, за обосноваване на нови подходи и решения, както и прилагане на водещ
професионален опит от европейските държави за всеки вид дейност.
11% на V място учителите поставят умение за привличане и
активизиране на родителите, умение за нови подходи в работата си.
Умните решения трудно се постигат и са необходими многостранни факти за тяхното аргументиране. Желанието на учителите и
тяхната отговорност са в основата на иновативните подходи, за да
се постигнат високи учебни резултати.
За оценка на алтернативните форми на ПС и тяхната възможност за активно участие използвахме въпроса: 10. „Кои от
посочените форми на организация на работата на педагогиче400

ския съвет считате, че ще осигурят най-висока активност и
ефективност? /фиг. 12/
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Фиг. 12
Най-висок процент 38% отговарят, че „дискусията” и „семинара” предполагат висока ефективност и активност, а 24% считат, че в
„практическия семинар” и „кръглата маса” участието е най-мотивирано и ефективно. Висок процент 33% отговарят, че презентацията като възможност дава добро участие и ефективност, защото
всеки представя свой опит и начин за постигане на високи учебни
резултати.
От направения анализ на отговорите може да се направят
следните изводи:
1) Активността на учителите, зависи от това дали те познават
ли проблема и имат ли интерес да се обсъди и постигне промяна в
работата.
2) Преобладава избора на активни форми на организация на
ПС, което задължава учителите да четат и се подготвят прецизно за
всяко заседание на ПС.
3) Избраните форми на повишаване на квалификацията са
много необходими за придобиване на знания и умения за ефективна
организация на работата на Педагогическия съвет.
4) Участието в проекти на МОН и Общините дава по-голяма
възможност за материално обезпечаване на учебния процес, а това
от своя страна води до по-висока ефективност на учебно –
възпитателния процес.
За установяване вижданията на учителите за по-висок интерес
към ПС и разнообразяване на работата му зададохме въпроса: 11.
Как да се разнообрази работата на педагогическия съвет по
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тематика и форма за да се преодолее формализма? /фиг. 13/,
анкетираните учители отговарят:
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да се изведат заседанията на ПС вън от
училище
да се представят материали с помощта на
мултимедия и с повече факти и нагледни
материали
външни консултанти и специалисти за повисоко професионално решение на
проблемите.

Фиг. 13
1) Да се изведат заседанията на ПС вън от училище като 39%
желаят и очакват такава промяна.
2) 15 % - да се представят материалите с помощта на мултимедия и с повече факти и нагледни материали. Да се представят за
всяка анализирана дейност експертни мнения и оценки.
3) 10 % отговарят: Да се проучват, представят и посочват
предимствата на чуждия опит в работата на Педагогическия съвет
на водещи европейски държави по отношение на методи на изследване и работа, средства за укрепване и развитие на управленските
умения на училищните ръководства и др. водещи постижения в това
направление.
4) 23 % отговарят, че е необходимо да се поканят в заседание
външни консултанти и специалисти за по-високо професионално
решение на проблемите. Да участват родители и ученици.
5) 9 % - Да се извеждат решенията с участието на управленски
специалисти от РИО и Общината.
6) 5 % - Да се поканят за участие според темата музиковеди и
спортисти, когато се разглеждат проблеми на изкуството и спорта,
както и други професии в помощ на организация на туризъм,
екскурзии, водещи клубове по водещи спортове.
Изразените мнения водят до следните изводи:
1) Учителите познават преди всичко традиционните форми на
ПС и по-малко алтернативните ПС, едва от (1% до 4 %).
2) Повечето учители положително оценяват работата на ПС и
неговото значение и роля.
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3) По-голяма част от учителите имат готовност 62% да
участват в традиционен ПС, но изразяват готовност за участие и в
алтернативни ПС.
4) Голяма част от учителите 58% считат, че им е необходимо
обучение (помощ) за участие в алтернативни ПС. Тя е свързана с
умения за анализ на информация, за структуриране на материала,
умения за правилно разпределение на задачите между членовете на
работната група подготвяща се за ПС, проучването на литература и
подбор на доказателствен материал за доклада затруднява
учителите, особено формулирането на проект за решение, адекватен
на потребността на училището.
5) Една част от учителите трудно се справят с нормативните
документи в образованието, погрешно ги тълкуват. Други трудно се
включват в работа по проекти на МОН, а също така и се затрудняват в прилагането на нови подходи и водещи технологии в преподаването. Особен интерес учителите имат към работата на ПС и
ръководните органи на образованието и училищата в Европейските
страни.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ РАЗВИВАЩАТА ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕНА
ИГРОВА СРЕДА
Доц. д-р Иван Миленски
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – филиал Враца
Резюме: В доклада се анализират психолого-педагогическите изисквания към предметно-игровата среда в интериора и екстериора на детските
заведения. Посочени са основните критерии към дизайна на куклите и към
детските игрови площадки.
Ключови думи: игра, предметно-игрова среда, дизайн на играчка,
детска игрова площадка.
Abstract: In the paper the psychological and pedagogical requirements for
the object-play environment and for the interior and exterior of child
establishments are analyzed. The basic criteria for the design of dolls and for the
children’s’ playgrounds are pointed out.
Key words: play, object-play environment, toy design, children’s
playground

1. Психолого-педагогически изисквания към проектиране
на пространствената и предметно-игровата среда
Реалната действителност, в условията на която се извършва
развитието на човека се нарича среда. Важна основа за реализация
на програмното съдържание в предучилищна възраст е развиващата
предметна среда за отделните дейности на детето и неговата
личност. В определението „развиваща предметна среда“ се включва
система от материални обекти, които функционално моделират
съдържанието на физическото и духовното развитие на детето.
Според С. Л. Новосьолова, средата, която се дефинира, като
„развиваща“, следва да осигурява не само актуалното равнище на
детската дейност в конкретния момент, но и потенциалната
възможност за нейното най-близко развитие, чрез обогатяване на
съдържанието, посредством, механизма на „зоната на най-близкото
развитие“ в перспективен аспект [10, 20].
Развиващата предметна среда на детството включва не само
игровата среда, но и средата за развитие на всички специфични
детски видове дейности (изобразителни дейности, конструиране,
възприемане на приказки и др.) Основните компоненти на развиващата предметна среда са с обхват: природна среда и обекти,
културни ландшафти, физкултурно-игрови и оздравителни съоръ404

жения, предметно-игрова среда, детска библиотека, игротека и
видеотека, дизайн-студия и музей, музикално-театрална среда,
предметно-развиваща среда за обучение, компютърно-игров комплекс и др.
От тях ние ще разгледаме по-подробно предметно-игровата
среда в интериора и екстериора на детската градина, оформлението
на пространството за игра в детските игрови площадки за
прекарване на свободното време на децата.
Терминът „среда“ се използва в европейската култура през
епохата на Просвещението, като се свързва с играта, игровите
материали и играчката.
Жан-Жак Русо разглежда природната и предметната среда,
като условие за оптималното саморазвитие на личността. Според
него възпитанието е с определена ефективност, когато за всяко дете
се създава развиваща игрова среда, която установява равновесие
между неговите реални възможности и природни потребности.
Куклата е типична играчка за момичетата, „в която нагледно се
определя значението на този пол“ [13, 448-449]. Обличането на
куклата с различни костюми, поставянето на различни комбинации
от украшения, грижата за прическата, доставя голямо удоволствие
на момичетата. Същевременно Ж. Ж. Русо предупреждава, че не
трябва да се допуска пресищане с играта на кукли, която може да
доведе до еднопосочно развитие на момичето, като „кокетка“ и
„красавица“. Затова е необходимо да се създадат привички за други
занимания, защото е „достатъчна една привичка, която да съдейства
на природата“ [пак там, с. 420]. Основен източник за развитие на
личността е не толкова широтата на знанията, отбелязва Ж. Ж. Русо,
а умението самостоятелно да се разпорежда с тях. В такава среда,
свойствата на личността, развити чрез природосъобразно възпитание (възпитание, отговарящо на детската природа), обуславят запазването на вътрешната свобода на детето, което не получава готови
знания, а самостоятелно ги усвоява, в процеса на наблюдение, и
чрез собствения социален опит.
Английският педагог Джон Лок, създава педагогическа система, в която основен акцент са въпросите на възпитанието. Главните
възпитателни средства, според него са не толкова принуждението и
наставленията, колкото средата и обстановката. За да насочи детето
към учебна дейност и работа с учебника, Дж. Лок предлага парадоксален подход. Необходимо е да се открие играта, която е найпривлекателна, и да се превърне в задължение: „заставяйте го всеки
ден по няколко часа да играе... При тези обстоятелства и най405

любимата игра ще му омръзне за няколко дни, така че ще предпочете учебника...“ [8, 95].
Детската играчка, според Дж. Лок е ценно възпитателно
средство. Същевременно изобилието от играчки, които детето има
на разположение, е с негативни последици за личностното развитие:
прави децата лекомислени и безотговорни, формира прахосничество и разточителство. Купуването на скъпи играчки от родителите
формира гордост, самолюбие и алчност. Изработката на играчки –
самоделки от природни материали от децата, според Джон Лок, ги
възпитава в скромност, трудолюбие, комбинативност на мисленето
и целенасоченост. Тези качества са полезни за децата, когато станат
възрастни, и е необходимо да се възпитават още в детството.
Фр. Фрьобел създава система от игрови средства за педагогически цели [8, 156]. Игровите дарове са шест. Първият е кълботопка. Вторият дар е изработен от дърво – топка, кубче и цилиндър.
Третият дар – куб, разделен на осем кубчета. Четвъртият дар –
кубче, разделено на осем плочки. Петият дар: кубче, разделено на
27 по-малки кубчета, като 9 от тях са разделени на по-дребни части.
Шестият дар – кубче, разделено също на 27 кубчета, които са
диференцирани на още части: на плочки, по диагонали и др. Чрез
играта с тях, детето се обучава в разпознаване на основните сензорни признаци: цвят, форма, представа за цяло и съставните му части,
дължина и дебелина на предметите, геометрични фигури. Последните два дара, създават разнообразие от геометрични тела, които
стимулират детето към участие в строително-конструктивни игри.
Крайната цел на игровите дарове е самоизявата на децата, а чрез тях
и развитието на детското творчество. Фр. Фрьобел дава определение на играчката, която е „огледало на собствения външен и
вътрешен свят“, става част от развиващата игрова среда. Играчката
е израз на игровото настроение, на желанието за игра и детска
съзидателност.
Френският педагог Селестен Френе, обосновава необходимостта от създаване на предучилищни заведения, които нарича
„детски резервати“. В тях основно внимание е отделено на
конструиране на средата, в която се осъществява обучението и
саморазвитието на личността. Централно място е отделено на естествената природна среда, „а помещенията имат само второстепенна
роля, например, използват се в случаи на лошо време“ [17, 47].
Дизайнът на естествената среда включва дървета и храсти, които
позволяват на детето да строи къщи от природни материали и да ги
обиграва, като дава свобода на своето въображение, малко езеро,
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където да плува, домашни и диви животни, за които да се грижи и
играе с тях, цветна и зеленчукова градина, в която обработва земята
със специални инструменти. В детския резерват основна форма за
обучение и възпитание е играта-работа и работата-игра. За тяхното
реализиране е необходимо да се създаде подходяща среда, в която
се включва „познавателна стая“, с пясъчник, басейн, играчки; кубчета, автомобили, кукли, кухненско обурудване и др. Независимо от
наличието на играчки и други пособия, в детската градина на С.
Френе основен метод за възпитание е „познанието, чрез пипане“,
който е първи стадий на труда с едновременно участие на тактилното и мускулното чувство.
Известната италианска лекарка и педагог Мария Монтесори,
разработва развиваща среда и създава възможности за свободна и
самостоятелна дейност на децата [9, 388-389]. В изградените от нея
Домове на децата, чрез елементарен дидактически материал, децата
се подготвят за овладяване на уменията: обличане и събличане.
Чрез рамки, в които са поставени парчета кожа, те трябва да ги
съединят и отделят, посредством кукички, копчета и илици, да ги
завържат и свържат помежду си. Използват се 10 рамки, които
служат за упражняване на децата в различни движения, спомагащи
за осъществяване на обличането и събличането. След като се научат
да се обличат, без чужда помощ, те с удоволствие започват да
играят на „връзване и стягане“, което показва крайният ефект от
създадената развиваща среда. Децата използват своите вътрешни
потенциални възможности и преминават към самовъзпитание,
самообучение и саморазвитие. Чрез специално подготвена среда,
децата се развиват без контрол от възрастните и стават независими.
Конструираната среда, чрез Монтесори – материали, създава условия детето само да види своята грешка и да я коригира, следвайки
логиката и реда за работа с избрания материал. По този начин се
учи не само да отстранява грешките, но и да ги предотвратява.
Във Валдорфската педагогика на Рудолф Щайнер възпитанието на децата е построено на принципа: равновесие между свободната игра на децата и заниманията с възпитателя. Развиващата
игрова среда е пусков механизъм за избор и осъществяване на
творчески игров замисъл. Използват се игрови материали, които са
направени от естествено дърво, восък, глина, плат. Не се толерира
използването на метални играчки и играчки от изкуствен материал,
които не притежават игрова динамика и са в статичен вид. Залага се
на пясъка, камъчета, парцалени кукли, възглавници, шнурове,
раковини, дървени греди, които стимулират и развиват детската
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фантазия. Игрите, които са свързани с предварителен разчет на
комбинации, са неприемливи, защото откъсват детето от топлотата
и човечността. Възпитателят наблюдава играта, може да се намеси
за разрешаване на конфликти, но няма право да хвали или да
унижава детето с повишаване на гласа. Обръща се внимание на
изработката на играчките – самоделки от природни материали –
кестени, жълъди, шишарки, корени и грудки, клонки и листа на
дървета, които обединяват играта и труда и развиват творческите
способности.
2. Психолого-педагогически изисквания към предметноигровата среда в интериора на детското заведение
Предметно-игровата среда е част от развиващата предметна
среда на детството. Предметната среда в съответните възрастови
етапи трябва да създава условия за развитие на водещите видове
дейности, но същевременно да отчита особеностите на развитието
на останалите нейни видове. Следователно общите изисквания,
които се прилагат при разработката на стратегии за съвременна,
развиваща, предметна среда, могат да насочат към откриване на
ролята и функциите на предметно – игровата среда за развитието на
играта.
Според С. Новосьолова, тези общи изисквания са следните.
Първото изискване е, че във всеки момент от живота на детето,
предметната и игровата дейност присъстват едновременно, както и
учебната дейност, но всяка от дейностите преминава свой път на
развитие до момента, в който става водеща. Второто изискване е, че
предметната среда трябва да съответства на възможностите на
детето при прехода към следващия етап от неговото развитие – да
се създаде, чрез предметната среда зоната на най-близкото
психическо развитие (Л. Виготски). Третото изискване се състои в
това, че средата е необходимо да съответства на структурата на
когнитивната сфера на детето. Предметната среда следва да съдържа, както консервативни компоненти, които вече са известни на
детето, така и проблемни, които подлежат на изследване. Накрая,
четвъртото изискване към предметната среда за дейността на
детето, произтича от неговата изходна инициативност, от желанието му да приложи ясните и проблемните знания. С. Новосьолова
формулира хипотезата, че съществува закон за съответствие за
обема на знанията на детето, и възможностите за тяхното приложение. Знанията, които не се прилагат, загиват. И обратно, по-
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стоянно използваните знания в дейността се развиват и обогатяват
[10, 21-22].
За да се реализират тези изисквания е необходимо да се
обединят усилията на дизайнери, учители и родители, на самите
деца за създаване на развиваща, пространствена и предметно-игрова
среда в детската градина, семейството и в междублоковите пространства за игра по местоживеене.
При организация на съвременната предметно-игрова среда за
деца, не е достатъчно да се осигури богат асортимент от играчки и
материали и съответстващия интериор. Изключително важно е как
детето ще се чувства в този предметно-игрови свят, на какво и как
ще се научи. У нас на 2000 деца е зададен въпроса: „За каква стая
мечтаете?“ [12]. Резултатите се оказват много поучителни и интересни. Отговорите на децата и техните рисунки показват един
изключително богат детски свят, в който основно място заемат
поетичните и фантастични образи, които са обосновани с логични
аргументи. В детските фантазии големите шкафове и корпусната
мебел липсват, а вещите, мебелировката, предметите с практически
функции са описани, като живи същества с игрови качества
(клатушката е конче, с което се бяга; люлката е космическа капсула,
с която се изстрелват в небето; пързалката е тунел, през който
прелитат, като птици). Следователно децата имат остра необходимост от самостоятелно общуване с разнообразна предметна среда,
която се осмисля в образи, чрез анимизма и антропоморфизма на
детското мислене. В Германия дизайнерите създават „стена на
усещанията“, на която се поставят материали от различна фактура –
дърво, картон, хартия, кожа. По свое желание децата ги снемат от
стената и създават от тях различни игрови предмети, чрез комбиниране, съчиняват различни сюжети. Във Висшето училище за художествено конструиране в гр. Хале се проектират мебели, текстил,
игрови елементи, санитарно-техническо обурудване и елементи от
оформлението на интериора и фасадата на детската градина. [12].
В Чехия към предметно-игровата среда за детската градина и
семейството се прилага комплексен подход. Особено интересни и
привлекателни са изработените от традиционни материали самобитни, народни играчки.
В Унгария прилагането на съвременен дизайн се съчетава с
връщане към фолклорните традиции, чрез изработване на играчки и
други материали от естествени материали: игрова мебел и катерушки от дърво, а облеклото на куклите е изрисувано с национални
орнаменти от плат. Същевременно се разработват комплекти от
409

играчки и игрово обурудване от пластични материали, набори от
играчки – кухненски съдове, които са декорирани по мотиви от
детски рисунки. Изработват се меки играчки – животни от цветни
парчета плат и надуваеми играчки от полимерни материали.
В Англия голямо внимание се отделя на планирането и организацията на предметно-игровата среда [1, 66-68]. Игрите се провеждат под формата на проект по тема в три етапа: подготвителен,
основен, заключителен. В подготвителният етап на игровия проект
„Гараж“ (4-5 год.), с помощта на родителите се подбират реални
предмети, чието наличие е допустимо в английските детски градини: гуми (автомобилни), кормило, ауспух, сандъчета с инструменти, чук, гвоздеи, гайки, гаечни ключове, отвертки, опаковки от
миещи препарати, машинно масло, лейки, гъби. От играчките и
игровите материали се използват: играчки-автомобили, играчкаколонка за бензин, вестникарска будка, няколко игрови маси за
работа.
След подбора на игровото оборудване се създава организация
на игровото пространство, което излиза от рамките на помещението
и се използва улицата и навес, построен до стените на детската
градина. В английските програми се акцентира на необходимостта
от равностойното използване на цялото игрово пространство на
детското заведение. Децата имат възможност свободно да се движат
между уличната територия, навеса и сградата на детската градина.
Всички детски идеи за организацията и изпълнението на предметноигровата среда, получават конкретна реализация. Елементите на
игровата конструкция се надписват: „Гараж“, „Работно време“,
„Каса“, „Миене на автомобили“, „Отворено“, „Затворено“,
„Бензин“, „Дизел“ и др. Изработват се игрови атрибути: „талони“ за
миене на автомобилите, чекове, играчки-пари, листове за изпълнение на клиентски поръчки. Организацията на игровото пространство е насочена към реалистично пресъздаване на обстановката. В
основния етап от играта, децата влизат в ролите на: офис-мениджър,
касиер, механици, миячи на автомобили, пълначи на бензин, продавачи, клиенти. В процеса на играта развиват нейното съдържание с
допълнителни атрибути за игра: 2 момчета приспособяват голяма
картонена кутия, представяйки си, че е „Ферари“, с която пътуват.
Други от играещите идват да „зареждат“, „ремонтират“ и „мият“
своите велосипеди. Съвместно с учителите (педагог и помощниквъзпитател), децата разширяват игровата зона, като организират
магазина за продажба на стоки. В процеса на играта се привличат и
родителите, чиято професия е шофьор на такси. Те организират за
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децата познавателни разходки с този вид транспорт. Така децата
развиват нова линия на играта – „Такси“.
Британските методисти предлагат и други разработки на
игрови проекти по организация и съдържание на сюжетно-ролеви
игри на децата от предучилищна възраст – „Градински център“,
„Кафе“, „Вестникарски павилион“, „Магазин за обувки и дрехи“,
„Мини-маркет“, „Болница“, „Зоомагазин“, „Театър“ и др. „Във
всички проекти, такива действия, като приготвяне на сухи сладки,
пуканки, грижи за растенията, могат да се изпълняват, както в
игров, така и в реален план, в зависимост от възможностите на
детското заведение“ [пак там, с. 70]. В много детски градини в
Англия има микровълнови печки и децата овладяват умения, като
резултат от предварително обучение за самостоятелно използване
на тези електрически уреди. Организацията и реализацията на игри
с трудови, производствени сюжети е динамичен процес, който след
известно време приключва със завършване на игровия проект. В
игровата стая обаче, постоянно се поддържа т.н. „домашна зона“,
която съдейства и стимулира развитието на детски игри с готови
сюжети. Така се поддържа връзката със семейството и обстановката
за игра се доближава максимално до домашната предметно-игрова
среда.
В подготвителния етап на игровия проект „Гараж“, децата
седят на пода, заедно с учителя, който провежда занимания с използване на елементи от „брейнщорминг“ (мозъчен щурм) –
brainstorming. В конкретният случай се изяснява какво е това гараж
(в английското значение на тази дума се включва автомобилния
сервиз и станцията за техническо обслужване на превозните средства), как се използва, като децата генерират свои идеи за решаване
на проблеми. Използват се „карти на детските идеи“. Учителят
обобщава отговорите на децата, като рисува с флумастер „картата
на детските идеи“, записва отделните ключови думи от произнесените от децата [виж Схема 1].
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След това означеното на картата се пренася върху хартия, а
идеите се илюстрират с помощта на картинки и рисунки. Подобен
тип диаграма се нарича „паякограма“ (spidergram), поради
графичното сходство с паяжината.
За да се обогатят знанията и разширят представите по темата,
се провежда екскурзия до местният автомобилен сервиз. Там децата
се запознават с устройството на автомобилите, с работата на механиците, с наименованията на различни инструменти за поправка на
автомобилите, слушат разказите на механиците, задават им
въпроси, извършват прости операции с гайки и болтове.
В детската градина отново съставят „карта на детските идеи“,
която вече изглежда с много по-богато и разнообразно съдържание
[Вж. Схема № 2].
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Представените начини за организация и ръководене на сюжетно-ролевата игра („Карта на детските идеи“, използване на „мозъчен щурм“, организация на образователна екскурзия, активно привличане на децата за създаване на игровата зона, сътрудничество с
родителите), могат да се приложат в практиката на нашите детски
градини. Същевременно традиционното за нашата практика разделяне на играчки и реални предмети липсва. Към групата на реалните предмети, с които децата действат, като с играчки се отнасят
автомобилни и велосипедни гуми, болтове, гайки, чук. Парадоксалното използване на реални предмети в играта е във връзка с
разпространеното становище в съвременната наука, че определението на играта е недифиренцирано, съвременните игри не съответстват на установените канони, а играта и неиграта са трудни за
различаване (Х. Ретер).
В Русия също се разработва иновативно игрово оборудване за
активизация на игрите на децата. С Новосьолова, А. Овчинников и
Н. Гринявичене, предлагат използването на мебел-играчка за
организация на игровото пространство, а Н. Короткова, И. Кирилов
и С. Доронов – мозайчни макети – карти за активизиране на сюжетно-ролевата игра на 5-7 годишните деца[11; 4; 7].
В експеримента по организацията на игровото пространство, на
колектив под ръководството на С. Новосьолова, на децата от всички
възрастови групи се предлагат големи предмети-заместители (картонени кутии с различни размери, обшити с плат), които могат да
използват в играта по свой замисъл. Например големият куб може
да стане маса; куб, който е поставен върху друг куб – хладилник,
дърво или кула; поставените един до друг кубове стават във
въображението на децата на кревати, автомобили за куклата.
Експериментът с тези едрогабаритни игрови елементи показа,
че могат да се използват във всички възрастови групи за развитие
на индивидуални групови игри. В тях те се използват едновременно, и като мебели с различни цели, и като играчки, в съответствие с развитието на разнообразни сюжети за игра.
Наборът „Мебел-играчка“ е изработен от меки елементи с
различна форма от пенополиуретан, покрити с изкуствена кожа в
ярки цветове. Дизайнът на игровия набор насочва към неговото
функционално използване, като играчка: формата на елементите е
универсална, а това осигурява създаване на вариативни игрови
ситуации във въображението на играещите, които се развиват и
обогатяват в условията на ограничен брой на частите в игровия
набор. Той се съхранява в стелаж (височина 980 мм), който
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изпълнява две функции: част от интериора на игровата стая, и като
оборудване за игра (куклена къща, гараж, кабина, стартово съоръжение за ракета).
Използването на мебела-играчка е във възможностите на
децата от всички възрастови групи. За 2-3-годишните е достатъчен
един комплект, но със сюжетни допълнения (интериор на куклената
къща, автомобили, влакове). За 4-5 годишните деца е необходимо
осигуряване на няколко комплекта и включването на стелажа с
игрови функции в играта. За 5-7 годишните игровия набор „Мебелиграчка“, се допълва от набор от кубове, които се използват от
децата в играта, чрез творческото им комбиниране (столове и маси
за кукли, стелажи в библиотека или магазин, конструиране на
параход, самолет, влак).
Включването на мебели-играчки и набори от кубове при
организацията на предметно-игровата среда за сюжетно-ролеви
игри, не изключва наличието на стандартни играчки-кукли, прибори за хранене, играчки-транспортни средства, игрови аксесоари.
Същевременно създадената богата предметно-игрова среда предполага съществено увеличение на територията за игра в помещението,
което може да се осъществи, чрез частичното намаляване на
тематичните игрови зони.
Н. Короткова и И. Кирилов предлагат при организацията на
предметно-игровата среда да се използват игрови макети [7]. Те
изпълняват ролята на маркери на игровото пространство, които
съдействат за разгръщане на нови сюжетни събития и за съгласуване на сюжетното движение на децата в съвместна игра. Според
авторите тези макети-маркери са два типа: 1) макети-модели, чието
съдържание е умалени цялостни обекти, които насочват въображението на детето към събития, които се извършват „вътре“ в тези
обекти („Куклен дом“, „Крепост-замък/дворец“); 2) макети-карти,
които изобразяват определена територия и насочват детето към
развитие на сюжетни ситуации, ставащи „отвън“, около обектите,
оформящи тази територия („Улиците на града/пътя“ и ландшафтен
макет, който означава обобщено „природно“ пространство – реки,
езера, море, гора, остров и др.).
Макетите-карти са сравнително големи плоскости (не по-малки
от 50х60см), с означени върху тях различни обекти и няколко
ключови обекти – маркери. Например, върху макета-карта „Улиците на града/пътя“ със цвят са нарисувани пътища, площадки за сгради; територията се допълва от няколко обекти (дом, гараж/бензинова колонка, мост/естакада). „Ландшафтният макет-карта е
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плоскост с означен цвят (или цвят и релеф) на природна територия
(напр. със зелен фонов цвят се означава „гора“ и със син – руслото
на река или пространството на езерото; възможно е, синьото фоново
пространство на „морето“, да бъде съчетано с отделен зелен цвят на
„остров“)“ [пак там, с. 13].
Педагогическото достойнство на макета-карта е в това, че
стимулира детското въображение за вариативното му използване.
Допълването на макета може да се осъществи по два начина:
1). чрез предметна организация на въображаемата ситуация; 2). чрез
вербално развитие на сюжета с широк диапазон от игрови теми.
Конкретизацията на елементите на игровия материал може да
включва: полифункционален материал – предмети-заместители:
парченца дърво, макари, малки кутийки, отделни детайли от строителен набор, пръчки, въженца, парченца плат; фигурки-персонажи:
условно обобщени фигурки на хора и антропоморфни животни в
съчетание с многозначни предмети, които осигуряват събитиядействия на персонажите – платформа на колела, условен кораб;
фигурки на богатири, рицари и оръжия за тях; цар със своята свита
и карета.
Макетите-карти се изработват от тънък фурнир, плътен картон,
който е оцветен със цветна хартия, линолеум, мушама. Съвременната игрова промишленост произвежда макети-карти от гумирани
материи, върху които са означени улици, водоеми, условно изображение на постройки. Лего-материалите също така са построени на
принципа на макета-карта и макета-модел. Лего-индустрията
произвежда цели лего-светове, които включват тематични персонажи – хора и предмети за извършване на операции с тях, а също
така допълнителни строителни блокчета. Те са много удобни за
ползване, защото конструкциите и блокчетата са съразмерни и
съвместими помежду си. Макетът-модел „Крепост“ лесно се допълва от макет-карта (пластична плоскост с изобразени пътища, гори,
езера, мостове и др.), която може да се конкретизира, чрез сглобяване от строителни блокчета на тематични маркери, насочени към
означаване на пространството за игра.
Използването на макета-карта може да разшири източниците за
активизиране на въображението на децата, чрез включване на
художествената литература. Художествените текстове от любими
детски книги („Приключенията на Незнайко и неговите приятели“
от Н. Носов, „Златното ключе“ или „Приключенията на Буратино“
от А. Толстой, „Дребосъчето и Карлсон, който живее на покрива“ от
А. Линдгрен, „Мери Попинс“ от П. Травърс), могат да станат
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„пусков механизъм“ за подбор на персонажи и тематична конкретизация на макета. Макетът-карта „Улиците на града“, може да се
превърне във въображението на децата в „Цветен град“ или
„Слънчев град на Незнайко“, а ландшафтният макет-карта да се
актуализира в Зелената гора на Робин Худ, куклената къща в
къщата на Дребосъчето и Карлсон.
Допълнителните обитатели на конкретното игрово пространство, в съответствие с темата, която избират играчите в момента,
могат да се изработят от картон, пластилин, глина, тел в съвместна
продуктивна дейност между деца и педагози.
За да се активизира детското въображение при изграждане на
игровото пространство с нови предмети и играчки-персонажи, може
да се използва педагогическото средство „съвместно измисляне на
сюжет“ от децата и педагога. Те са седнали в кръг, а всяко дете
трябва да измисли част от сюжета по избраната тема: „Пътешествие
на Луната“, „Нашите приключения във Вълшебната страна“. Педагогът си поставя за цел да научи децата да съгласуват своите идеи,
да се установят връзки между ситуациите, измислени от самите
деца. Той следи, всеки от играчите да продължи част от историята,
която измислят другите. В процеса на измислянето на сюжет,
педагогът е в ролята на носител на уменията да активизира частта
от сюжета, чрез похвата „Като, че ли“ („Като, че ли ние бяхме на
Луната и сега се връщаме на Земята“, „Като, че ли ние видяхме
Змея и решихме да го победим!“). В горна предучилищна възраст
„измислянето на сюжет“, постепенно се превръща в игра-рисуване,
игра-конструиране и игра-фантазиране, чиито предмети и образи се
пренасят върху игровото пространство на макета-карта.
Педагогическото съпровождане на сюжетно-ролевите игри,
чрез вариативно използване на макета-карта е насочено към запазване на самостоятелността на играта, стимулиране на игровото
творчество, желание за съвместно измисляне на ролеви диалози и
елементи на трансформираща се предметно-игрова среда.
С. Доронов използва идеята на Н. Короткова за създаване на
мозаични макети-карти, които се отличават от описаните по-горе в
два показателя [4]. Първо, по начина на изобразявае на маркерите
на игровото пространство, които са на по-висока степен на
условност, която само намеква за възможната насока в развитието
на сюжета. Второ, по качеството „мозаичност“ – съвместимост на
всички макети помежду си. Те могат да са цялостни макети-карти,
които да осигуряват съвместната игра на няколко деца и да се
използват за индивидуална игра. Отделният макет-карта или
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неговата половина позволява на детето, според своето желание да
ограничи личното си игрово пространство. Същевременно при
интерес към темата да се обедини с „игровия свят“, който се
изгражда от други деца. Изображенията върху макетите-карти
позволяват да се обединяват помежду си в универсална последователност. Когато възникнат конфликти между играещите, всяко
дете има възможност да излезе със своята половинка (фрагмент) на
макета от общата игра и да продължи да играе самостоятелно. Така
се запазват от разрушаване създадените от децата постройки, като
се реализира общият принцип за трансформируемост при организацията на предметно-пространствената среда. Принципът за вариативност е заложен в мозаичността на макетите-карти, а принципът
за полифункционалност - в тяхното използване в продуктивни
дейности. Децата изработват от разнообразни материали (пластилин, хартия, природни материали), предмети и играчки самоделки,
като елементи на игровото пространство в макета-карта [4].
Изграждането и оценката на предметно-игровата среда,
включва три блока:
1.) общ дизайн на помещението на детската градина; 2). организация на пространството за активността на децата; 3). играчките и
материалите, развиващи видовете детски дейности [14].
Общият дизайн на помещението обхваща три компонента:
естетика на оформлението, социална среда на развитие, материалните условия, насочени към развитие и възпитание. Необходимо е
да се имат предвид общите принципи за построяване на развиваща
среда; принцип за дистанция, позиция при взаимодействието,
принцип на активност, стабилност – динамичност на развиващата
среда, комплексност и гъвкаво зониране, емоционалност на средата,
предметно-игрова универсалност, отчитане на полови и възрастови
различия между децата, откритост.
При проучване на естетическите представи на децата за
цветово оформление на помещенията в детската градина, са получени интересни резултати [12]. На децата от 5-7 годишна възраст, се
предлагат макети на стаи (групова стая и спалня) и домове за персонажи от приказките (Червената шапчица, Снежанка, Пепеляшка и
др.), които са придружени с кольори, оцветени в последователно
изсветляващи цветове от слънчевия спектър. Оказва се, че повечето
от децата избират по-ярки цветови съчетания за стаята на герой от
приказките, а за оцветяване на стаята на групата и спалнята – посдържани, приятни тонове. Както заключава Г. Пантелеев, тези
данни водят до обоснованото предположение, че още децата от
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горна предучилищна възраст, имат изградени определени пространствено-цветови представи, които са свързани с условно фантастични (стаята на приказките и игрите) и реални (стаите на детската
градина) ситуации. Тези данни според него, могат да се тълкуват, и
като „програмираност“ на нашите цветови представи, предаващи се
между различните генерации и имат връзка с интуицията [12, 19].
При оценка на социалната среда за развитие на играта, е
необходимо да се имат предвид:
а) пространствената позиция на педагога (над или заедно с
децата);
б) възможност за създаване на частно пространство („зони за
уединяване“);
в) възможност за общуване в малки групи;
г) наличие на пространство за общуване на всички деца;
д) възможност за общуване на деца от различна възраст (в
помещението или на детската площадка).
Педагогическото съпровождане на игрите изисква промяна в
позициите на педагога и децата в игровото взаимодействие. За да се
установи личностно-ориентирано взаимодействие, е необходимо да
се осъществи контакт между тях. Според Р. Стеркина в рамките на
учебно-дисциплинарния модел, който е характерен за авторитарната педагогика, педагогът се намира „горе“ или „над“, а детето –
„долу“ [16]. Тази позиция на педагога предполага и инициира
диктат и назидание. Затова е необходимо в играта (а и в цялостния
педагогически процес), да се установи партньорска позиция от
педагога, която е характерна за личностно-ориентирания модел на
взаимодействие – „един до друг“, „заедно“. Реализирането на демократичния модел на взаимодействие, означава да се създадат
условия за промяна на физическата позиция на педагога в
общуването с детето – прилагане на пространствения принцип „очи
в очи“ в игровото взаимодействие. Осъществяването на промяната
във физическата позиция на педагога и децата (първият да се
„спусне“ до позицията на детето, втория – да се „издигне“ до
позицията на педагога) е възможно, чрез промяна в дизайна на
мебелировката. За целта е необходима мебел с различна височина,
т.н. „растяща мебел“, която може лесно да се променя в зависимост
от педагогическите задачи (Р. Стеркина).
Втората насока в реализиране на принципа „очи в очи“, в
педагогическото съпровождане на играта, е в намиране от педагога
на подходяща дистанция за осъществяване на контакт с детето.
Изпитването на чувство за комфорт при общуването е субективен
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процес, свързан с намирането на най-подходящото разстояние. В
този аспект размера и планирането на игровото пространство в
помещението е необходимо да стимулира децата да играят, както
самостоятелно и уединено от другите, така и да позволява да се
осъществят по-тесни контакти.
Ст. Гринспен и Л. Коен поддържат идеята педагозите и
родителите да седнат на земята (пода), където обичат да играят
децата [6]. Сядането на земята осъществява няколко цели: 1). метафоричен израз на търсене на среща с децата в техния свят, който е
светът на играта и забавленията; 2). присъединяване към игра, която
иначе бихме игнорирали или елиминирали; 3). за по-малките това
означава, да слезем физически на тяхното ниво, за да се гледаме очи
в очи, когато организираме и съпровождаме техните игри; 4). за поголемите означава, да отидем на тяхната територия (футболно
игрище, дивана пред телевизора или пред компютъра).
По отношение на психологическият комфорт, свързан с дистанцията между педагога и децата в играта, много интересни идеи
се съдържат в различните видове терапия, според разположенията
на местата на терапевта и пациента. Първите психотерапевти,
сядали на бюро срещу пациента, създавали формална дистанция. З.
Фройд сяда на стол, извън полезрението на пациентите, тъй, че те
да си представят чувствата и мислите на терапевта. Карл Роджърс,
създателят на недирективната терапия, сядал лице в лице, допирайки колената си в тези на пациента, което съдейства за установяване на топло и искрено общуване. Хари Съливан, сядал рамо до
рамо с пациента си, което цели създаване на чувство за партньорство в борбата срещу враждебния свят.
Според Л. Коен, игровият подход изисква да се използват
различни начини за дистанция между възрастен и дете, в търсене на
най-удобното и комфортно разстояние: 1). много близък физически
контакт, като борба или гушкане; 2). степента на контакта се мени
по време на играта, както е при гоненицата; 3). възрастният и детето
сядат един срещу друг, когато играят на маса; 4). сядане рамо до
рамо, при компютърните игри [6, 39].
Следователно, според Л. Коен, разположението между детето и
възрастния, може да е различно, в зависимост от ситуацията. Търсенето на подход, към който детето реагира, чрез установяване на
контакт е възможно само при взаимодействие на неговото, детско
ниво.
Реализирането на принципа за емоционалност на средата,
индивидуална комфортност и емоционално благополучие на детето
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и възрастния се осъществява, чрез различни зони за активност и
релаксация. Зонирането на помещението изисква:
◊ прилагане на различен тип прегради;
◊ игрово оборудване;
◊ цветна, графическа или фактурна отделеност на стените, пода
и тавана;
◊ използване на декоративни композиции и озеленяване на
границите на зоната.
Зонирането на педагогическия процес се разлизира, чрез
стационарни и подвижни прегради с различна височина и форма –
овални и зигзагообразни, високи и ниски, преки и ъглови, тесни и
широки. Дизайнерите предлагат мобилни паравани, прикрепени към
стените. Например, за кукления интериор съединяват секции от
паравани с изображения на прозорци, врати, завеси, за игра с
транспортни играчки – секции с изображения на улици, къщи и
лампи от двете страни на шосето. Декоративното оформление на
таванското пространство, чрез флагчета, гирлянди, ленти, топки и
др., е похват за зониране, който може да се използва при оформлението на игровата зона [12].
В строителството на детски градини по нови проекти, се увеличава площта за игра в помещенията, изграждат се физкултурни
зали, басейни и отделни помещения за художествени занимания и
за игри на децата.
Прилагането на принципа за зониране на груповото помещение
е свързано с организацията на пространството в детската градина,
което е съобразено с възможностите на децата, да се включат едновременно в различни видове дейности: игри, експериментиране,
конструиране, разглеждане на книги, прожектиране на филми, слайдове, продуктивни дейности.
Е. Смирнова извършва изследване на състоянието на предметно-развиващата среда в Москва и Подмосковието, по основните
дейности, включително и игровата дейност [14]. Необходимо изискване за появата и развитието на различните видове игри в предучилищна възраст, е създаването на материални условия за тяхната
реализация. Според Е. Смирнова се допускат типични недостатъци
в материалното обзавеждане за игрова дейност, част от които са
характерни и за нашата игрова практика.
В груповите помещения са отделени зони за игра, но тези зони
са статични, като оформление и не допускат трансформация.
Липсват полифункционални предмети за игра, както и паравани за
преграждане на игровата зона, което се отразява негативно на
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възможността за създаване на динамичност на пространството и за
компенсиране на дефицита от площ за игра.
Обследваните групи са осигурени с играчки и материали за
сюжетно-ролеви игри. Същевременно набора от кукли е еднообразен, с приоритет на големи кукли, изобразяващи женски образи.
Почти липсват другите видове кукли: кукли-момчета, кукли-бебета,
„разновъзрастови“ кукли и кукли, които моделират различни
традиционни и „нови“ професии (дизайнер, мениджър, банкер и др.)
Съществува дефицит от ролеви атрибути за насочване към ролеви
позиции в играта, като липсата им е особено изразена за момчетата
– фуражки, пилотки, професионални униформи. Следователно
съдържанието на игрите остава бедно и еднообазно, а игровата
среда не дава възможност на момчетата да се включат в общата
игра. В този аспект при оценка на организацията на пространството
за игра е необходимо да се отчете наличието на играчки и игрови
материали за момичета, момчета и за деца от двата пола.
Констатира се тотален дефицит от играчки за режисьорски
игри. Известно е, че за тяхната поява и развитие е необходимо построяване на сюжет с помощта на играчки и създаване на въображаемо пространство от едно или няколко деца (2-3 деца). Липсват
необходимите играчки-персонажи (малки кукли) и съответните
предмети за опериране с тях, както и маркери за „кукленото
пространство“ (дрехи и куклени къщи).
Използването на игрите с правила е недостатъчно, а основния
акцент в практиката е насочен към излишен дидактизъм, който
измества вниманието на децата от правилата на играта и необходимостта от тяхното спазване. В игровата практика недостатъчно
се използват традиционните игри по правила: лото, домино, лабиринти, игри на маса, насочени към развитие на ловкостта на
движенията.
Сюжетно-ролевите игри изискват наличие на ролеви атрибути
– игрови аксесоари и костюми, предмети за игрови операции и
маркери на игровото пространство, които са съразмерни на децата
от предучилищна възраст. Този тип игри са ограничени в пресъздаване на битови сюжети („семейство“) – за момичетата и играта на
транспортни средства („шофьори“ на коли, камиони) – за момчетата. Появата на съвременни играчки (кукла „Барби“, играчка –
трансформър, покемони) е резултат от внасянето им от дома, което
често става повод за игрови конфликти между децата.
В детските градини липсват и специални динамични играчки:
катапулти, пумпали, премятащи се клоуни, механични патета и др.
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Тези играчки, освен че са забавни, са средство за самостоятелно
детско експериментиране. Те насочват към опознаване на механичното движение в ежедневието: свободно падане, въртене, люлеене и
др. Играта с динамичните играчки развива фината моторика, познавателната активност, целенасоченост и вяра в собствените възможности.
В заключение на своя анализ Е. Смирнова предлага следните
препоръки за създаване на оптимални условия за свободна и
самостоятелна игрова дейност на децата, чрез усъвършенстване на
предметно-развиващата среда в детската градина:
□ да се обогати и разнообрази състава на образните играчки –
кукли от мъжки пол, бебета, характерни кукли и кукли, моделиращи
различни професии;
□ да се осигурят в игровите зони необходимите дрехи за
куклите, мебели, съдове, транспорт и други атрибути за игри в
съответствие с размера и характера на куклите;
□ да се разшири състава на ролевата атрибутика, която
позволява на децата да влизат в игрова роля. Да се осигури открит
достъп на децата до елементи за костюми, парчета от платове,
шапки, атрибути за различни професии. Особено внимание да се
обърне на атрибутите за мъжки роли;
□ създаване на специални зони и комплекти за режисьорски
игри;
□ да се попълни дефицитът от малки кукли с различен пол и
възраст, също така от предмети за „кукления живот“ (къщи, мебели,
дрехи, елементи от ландшафт, транспорт), съразмерни образни
играчки;
□ разширяване на състава от традиционни игри с правила –
лото, домино, лабиринти, разрезни картинки и др. Игрите с правила
са с развиващо значение, относно: формиране на волево поведение,
самоконтрол и способност за нормативно поведение;
□ обогатяване на предметната среда, чрез динамични играчки
за самостоятелно детско експериментиране;
□ създаване на игрова и предметно-пространствена среда,
основана на гъвкавост и динамичност, която осигурява възможност
на децата и педагога самостоятелно да променят пространството, да
внасят авторски, субективни виждания. Този подход осигурява
създаване на чувство за стопани на своята група и стимулира
творческите способности;
□ премахване на затрудненията в достъпа до играчките и
материалите за самостоятелната дейност на децата [пак там, с. 24].
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2.1. Дизайн на детската играчка
Понятието „дизайн“ навлиза все по-широко в нашия живот,
като се употребява в различни сфери: дизайн на дрехи и обувки в
модната индустрия, дизайн на мебели, дизайн на архитектурни
решения, в строителството на сгради, при оформление на детски
площадки за игра, дизайн при изработката на детски играчки и
игрови материали. Обект на дизайна може да стане ново техническо, промишлено изделие – комплект, ансамбъл, комплекс, система – във всяка сфера от живота на хората, където човешкото
общуване е социално-културно обусловено. Думата „дизайн“ произлиза от англ. design, което има полисемантично значение – замисъл,
план, проект, конструкция, ескиз, рисунка, композиция, изкуство на
композиция, произведение на изкуството.
Повечето от съвременните автори определят дизайнът, като
„творческа, комплексна и многопланова дейност, реализирана на
основата на съвременното приложно изкуство, обединяващо материалната и духовна култура и по този начин способстващо разширяването й в периода на детството, като творчество на деца и
възрастни“ [3].
Участието на дизайнери при проектирането и производството
на играчки, е необходимо да става в синхрон с привличането на:
педагози, психолози, лекари, терапевти, изкуствоведи, които чрез
обединяване на своите компетенции да осигурят хубави и полезни
играчки за децата.
М. Ботнару посочва основните изисквания към дизайна на
кукли [2]. Куклата и нейният външен вид, имат важно значение за
емоционалната стимулация на децата. Постигането на осезателна
стимулация се реализира, чрез материалите за изработка на главата,
тялото, дрехите. Визуалната стимулация е определена от съответното изражение на лицето. Обонятелната стимулация се постига,
чрез мириса, излъчван от материалите, вложени в изработката на
куклите. Одитивната стимулация се изгражда, чрез вградените звукови устройства с различна интензивност, а двигателната стимулация – чрез вградените двигателни устройства или чрез възможността куклите да се сглобяват и разглобяват.
Изследванията на М. Ботнару показват, че децата са безразлични в емоционално отношение към една част от предлаганите
модели на кукли. Според нея това се дължи главно на лицевите
характеристики на куклите. Това налага разработване на колекция
от кукли с позитивно-емоционално въздействие. Основните елемен-
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ти, които стимулират емоционалната отзивчивост на децата към
куклите са:
• лицеви характеристики – структура на главата, форма и
разположение на очите, форма на устата, на бузите и на прическата;
• осезателни характеристики на тялото и дрехите на куклата;
• сходство или различия между лицевите, телесните и другите
храктеристики на куклата (напр. нейното име).
Колекцията от кукли, които предлага М. Ботнару, са насочени
към стимулиране на децата в емоционално отношение. Изработени
са 10 кукли, с акцент върху лицевите им характеристики, които са
тестирани в различни детски колективи и между купувачите.
Куклата „Бебе“ е изработена за стимулиране на емоционалното
удоволствие. Лицевите характеристики са конструирани, за да насочват децата към „майчински грижи“: хранене, люлеене, приспиване, които имат ярко, емоционално съдържание.
Куклите „Лали“ са изработени за стимулиране на креативността на детето в игровия процес. Лицевите характеристики насочват към отъждествяване с голяма част от персонажите от културното обкръжение на детето. Изражението на лицето на куклата
разкрива емоционално съпричастие, нежност, любезност, топлота.
Куклите „Аида“ и „Андю“ (за момиче и момче) са изработени с
цел постигане на психологическо и социокултурно въздействие.
Тези кукли са предназначени за намиране на приятели от детето,
които да го подтикват към разбиране, ласки, закрила, доброта,
лоялно отношение към близките хора. Отъждествяването на куклата
с детето се постига, чрез лицевите характеристики на куклата:
меланхолично, леко преходно, тъжно изражение на лицето, високо
чело, големи очи, вперен в една посока поглед, леко вирнат нос,
полуотворена уста. Този тип на изражение, подсилено със съответно облекло, позволява отъждествяване на куклата с литературни
персонажи или герои от филми.
В изработката на кукли се разкрива важното значение на
няколко типа лица, с положително и постоянно влияние върху
децата. Те не харесват кукли, чиито лица изразяват студенина, горделивост, ирония и отблъскват детето от игра с тях. Обратно, кукли,
чиито лица предизвиктат действия на закрила, милувка, успокояване, имат приоритет в желанията на децата за игра с тях. В изследването се разкрива и „значението на връзката между семантичните полета на различните елементи, от които са изработени:
изражение на лицето, структура на тялото, прическата, облеклото“[2, 27].
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3. Психолого-педагогически изисквания към предметноигровата среда в екстериора на детското заведение
Предметно-игровата среда в екстериора на детското заведение
включва изграждане на игрови конструкции в двора на детската
градина. Интересен практически опит в този аспект предлага В.
Захарова, според която, основен принцип в разполагането на
игровото оборудване е съчетаването на груповите площадки с общи
тематични игрови площадки, върху които се изграждат по-големите
форми [5].
Общите тематични игрови площадки, са със следните наименования: „Поляна на приказките“, „Туристически град“, „Неприкосновен кът“, „Морско пристанище“.
В „Поляната на приказките“ са представени герои от руския
фолклор. Тук децата участват в сюжетно-ролеви игри: „Вълшебната
страна“, „Театър“, „Пътешествие по приказната поляна“.
В „Туристическият град“ е изграден релефен ландшафт, който
включва мостове, пещери, планини, свързани с темата за преодоляване на препятствия. Децата играят на игри – пътешестия, извършват походи през планини, гори и реки. В зависимост от
климатичните условия, те се скриват в палатки или пещера от
дъжда и снега, помагат на други деца, да преминат на другия бряг
на реката. В процеса на игрите – походи, се формират ценни нравствено – волеви качества: дружба, взаимопомощ, дълг, издръжливост.
В „Неприкосновената зона“ децата изработват играчки –
самоделки от камъчета, шишарки, жълъди, глина, които стават
основа за развитие на сюжетно-ролеви игри, а през зимата вземат
ролята на следотърсачи или отиват на гости на елхата.
В практическото изграждане на игровото оборудване в двора
на детската градина, се прилагат следните два важни принципа:
максимално използване на особеностите на ландшафта и отчитане
на принципа за динамичност. Например, вертолетът е поставен на
възвишение, като се откроява над другите постройки, а носът му е
спуснат към земята, което показва, че той се готви за приземяване.
Влакът е изграден така, като че ли излиза от завой и тръгва по прав
участък.
Игровите конструкции в детските площадки, включват и
строеж на няколко къщи на открито. Тук децата играят на болница,
фризьорски салон, библиотека, магазин. Други къщи са изградени
под дървета, и се превръщат в къщата на бабата от приказката
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„Червената шапчица“, или в къщата на стопанина от приказката
„Трите мечки“; къщата на „Мечо Пух“.
Прилагането на принципа за динамичност е свързан с
промяната на игровата среда. Децата отиват на игровите площадки
на другите групи, което създава възможности за обогатяване на
игрите с нови емоции и сюжети, по повод на играта се изграждат
контакти и приятелства между деца на различна възраст.
Изработват се игрови конструкции на транспортна тематика –
„Автомобили“, „Автобус“, „Влак“, „Кораб“, „Вертолет“. Така
момчетата се подготвят за изпълнение на мъжки социални роли в
обществото и семейството. Същевременно игровото оборудване на
транспортна тематика, стимулира развитието на сюжетно-ролевите
игри – „Шофьори“, „На гости на баба“, „Пътешествие до други
градове“, „Пътуване до езерото“, „Строеж на училище“.
Изграждането на обща тематична игрова площадка „Морско
пристанище“, позволява да се развиват игри с морска тематика.
Децата влизат в ролите на „капитан“, „моряци“, „машинисти“,
„пасажери“, и извършват морски пътешествия до различни страни.
Децата изработват играчки – самоделки (спасителни пояси, чанта с
медицински инструменти, рупор, морска котва, подводни маски,
сигнални флагове и др.). Целта е тяхното включване в играта да
стимулира развитието на нови сюжети, ново съдържание, нови роли
и игрови действия, формиране на нов игров опит и нова игрова
компетентност в играта.
Проблемът за игровото оборудване на детските игрови площадки, придобива особена актуалност във връзка с липсата на
пространство за игра в големите градове. Ограничените места за
игра на децата в междублоковите пространства, където децата и
техните родители трябва да се чувстват в безопасност, налага
строителство на игрови площадки, които да са съобразени със
съвременните изисквания за дизайн на детската игрова среда. 1
Според редица изследователи (Д. Хауърд, Дж. Браун, К.
Бъргър), детските игрови площадки са три вида: 1) традиционни
(traditional playground); 2) съвременни (contemporary playground) и
приключенски (adventure playground) площадки.
Традиционните игрови площадки съдържат стандартния набор
от уреди – люлки, обръчи, гимнастически уреди, катерушки, пързалки. Те дават възможност на децата за движение и игри, но
1

Използваните по-долу данни са от книгата Л. Смолова, Психология взаимодействия с окружающей средой, СПб., 2010 г.
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същевременно са опасни за тяхното здраве, защото включват
бетонни и метални части. Асфалтираната повърхност, върху която
са построени традиционните площадки, води до тежки увреждания
при падания. Освен това, естетическото им оформление е далеч от
съвременните изисквания към техните външни характеристики.
Съвременните игрови детски площадки включват много от
елементите на традиционния дизайн, но при оформлението им се
забелязва стремеж за естетическа привлекателност на уредите и
полифункционалност на тяхното използване (спускането от възвишението се осъществява чрез разнообразни пътеки, баланси, мостчета; един уред изпълнява няколко различни функции в играта).
Приключенските игрови площадки се появяват за пръв път в
Дания, през Втората световна война, когато младежи предлагат да
построят самостоятелно „свой свят“ от дървени отпадъци и други
материали. В съвременния свят, вместо традиционното оборудване
за игра, се предоставят отпадъчни материали от дърво и инструменти – чукове, гвоздеи, пили. На децата се предлага сами да
построят място за игри. Според Р. Моор, приключеските игрови
площадки дават възможност за проява на фантазия и богат
познавателен опит. Независимо от факта, че тези детски площадки
изискват присъствие на възрастните, а някои от децата отбелязват
недостатъчно привлекателния им външен вид, те отразяват „собствения свят“ на своите създатели.
Отделните видове детски площадки привличат деца на
различна възраст. В изследването на Д. Хауърд се отбелязва, че
децата в предучилищна възраст не играят на приключенските
игрови площадки, докато по-големите деца с удоволствие се включват да играят на тях. Според наблюденията на Р. Моор, момичетата
по-често избират традиционните площадки, например, с люлки, а
момчетата са привлечени от площадки, където лазят и играят с
топка. Авторът смята, че обстановката, в която доминират природни елементи, е еднакво привлектелна за децата от двата пола и
предоставя богати възможности за съвместни игри.
Възможностите за участие в различни дейности се отличават в
диференцираните три игрови площадки. Възможности за обща
дейност на традиционната игрова площадка, предоставят само
люлките. Съвременната площадка е оборудвана с „многоцелеви“
уреди, които дават възможност на децата да участват в разнообразни дейности. Най-популярната дейност в приключенската игрова
площадка е играта на „щаб“ (club house), възможност, която липсва
на другите площадки.
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В изследването на А. Зуза и Д. Бенедикт, се проучва връзката
между дизайна на игровата площадка, играта и творчеството.
Според очакванията, децата проявяват по-богата фантазия и създават нови образи в условията на съвременната игрова площадка.
Изследваните деца се поощряват да използват голямата дървена
бобина (барабан) за кабел, като по този начин се проверява тяхното
креативно мислене. Изследванията показват, че креативността
корелира положително с играта, а дизайнът на игровата площадка
съдейства за развитие на творчеството.
Изследователите отбелязват, че много от детските площадки не
се използват, поради лоши климатични условия (дъжд, сняг). Затова
дизайнерите трябва да отчитат климатичните условия на местността, за да могат децата да имат възможности за игра по всяко
време. През зимата играта може да се осъществи в закрити павилиони, на снежни хълмове или изкуствени пързалки. Децата
участват в строежа на ледени замъци, които също са част от приключенските игрови площадки. В тяхното строителство се използват природни материали, а в строежа участват тези деца, които след
това се включват да играят в него.
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ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОЗИ
Докт. Ивана Миладинова
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, България,
ivana.miladinova@yahoo.com
Resume: Being a specialist in a helping profession for children and adults
with special needs is one of the most risky and responsible jobs. Personal
characteristics, professional education, and professional competence [that are
being required,] are from exclusive importance for the wellbeing and successful
development of the specialist. Professional competence of special education
teachers and psychologists includes good theoretical education and some
specific skills like flexibility, mobility, patience, and emotional stability for
instance.
Keywords: professional competence; special education teachers and
psychologists; helping professions
Резюме: Работата на професионалистите, подпомагащи деца и
възрастни със специални потребности е една от най-рисковите и отговорни професии. Личностните характеристики, професионалната подготовка и компетентност на специалиста е от изключително голямо
значение за благосъстоянието и успешното развитие на лицето. Професионалната компетентност на специалните педагози и психолози се
състои в добрата теоретична подготовка и набор от умения, като
гъвкавост, мобилност, търпение и емоцинална стабилност.
Ключови думи: професионална компетентност; специални педагози
и психолози; подпомагащи професии

Phyllis L. Newcomer (1978), споделя за развитието на менталните увреждания през 60те години на изминалия век, за което казва,
че много от хората, които са живяли по това време биха се съгласили, че тя е преминала през бързо развитие, чрез което се е
сдобило с опит, пълен с „болки на растежа“, който разбира се, се
придружава с развитие. За много кратък период от време, професионалистите в тази област e трябвало да бъдат готови с различни
спорни въпроси, от които, не на последно място са тези за стандартите за компетентност на специалистите, които служат за
обучение на хората с увреждане.
Във всяка област са разкрити ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на децата със
специални образователни потробности /СОП/, в които са назначени
430

специалисти с различна квалификация – специални педагози, логопеди, психолози, социални работници и други. За съжаление в тези
центрове през годините са назначавани на щатна длъжност и не
малък брой неспециалисти, които не отговарят на изискванията за
специалисти, работещи с деца със СОП. Много от тях изобщо не са
изучавали дори основите на специалната педагогика по време на
обучението си по базовата специалност, която имат. Разбира се,
това оказва негативно отражение върху ежедневната им дейност с
интегрираните деца. Естествено между тях има и такива, за които
тази професия е призвание – със сериозна професионална подготовка и компетентност.
В психологията е общоприета гледната точка, според която
понятието компетентност включва знания, умения, навики а също
така и способност за изпълнение на дейности. (Митина 2005)
Raynal, F., Rieunier, A., определят компетенцията като потенциален ансамбъл от поведения (афективни, когнитивни, психомоторни), които позволяват на индивида да изпълнява ефикасно една
дейност, считана най-общо като комплексна.
Авторите представят двусмислено стуктурните компоненти на
професионалната компетентност. За едни (А. Г. Казакова, Л. В.
Комаровская) означава иерархия от знания и умения, за други (А. К.
Маркова, Н. В. Матяш, Е. М. Павлюченков) редица от специфични
способности, предполагащи професионално майсторство.
Американският психолог Е. Шорт, характеризира добре квалифицираният работник като човек, валдеещ база от знания и умения,
свързани с тях, а също така и навики, необходими за изпълнение на
психомоторни функции, професионални роли, когнитивни дейности
и междуличностна комуникация.
Според Петрова, Н., компетенция е връзката между възможностите на индивида и изискванията на работата, която извършва.
На първо място, казваме, че един индивид е компетентен, когато е
способен да мобилизира своите познания в изпълнение на професионалната си дейност, счита тя.
С други думи, компетентността е набор от знания, умения и
нагласи за изпънение на дадена дейност на определено ниво. Един
специалист може да прилага своите способности единствено в
рамките на дейностите, за които е обучаван, има диплом, лиценз,
сертификат и пр.
При специалистите от подпомагащите професии се открояват
няколко основни компетенции, или група от такива, а именно
осъществяване на индивидуализирана намеса (социална работа със
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случай, социална индивидуална работа и пр.). Тази компетентност
не случайно е залегнала в документите, тя всъщност отразява в найголяма степен смисъла на реформата, която се извършва в областта
на грижите, услугите, подпомагането на хора в нужда. /Петрова, Н./
В тази група на компетентности са включени и способността
за: проучване - установяване на контакт, провеждане на интервю,
намиране на информация, оценяване – интерпретация, формулировка на хипотези и планиране и реализиране на интервенции –
целеполагане, договаряне и подкрепа. Също така, едно от основните
умения е това за работа в екип или група от хора, защото както
споменах по-горе, при работа с хора с увреждане е непосилно да се
грижи само един професионалист, а даже е нужен набор от такива.
Смятам, че при каквато и да е работа, а особено работа с деца и
конкретно деца със специални потребности, от изключително голямо значение е състоянието на комфорт у специлиста. Състоянието
на емоционална стабилност, удовлетвореност, надеждност и спокойствие, когато е в присъствие на детето със специални потребности, а не дискомфорта, страха, отчаянието и разочарованието и
несигурността, които са на показ най-често. Тези психологически
особености определят личността на специалиста като такъв.
Това до голяма степен зависи и от типа личност на човека.
Американският психолог Г. Олпорт, един от най-известните изследователи на личността, привежда 50 определения на термина личност още през 1937 г. Като ги групира в две групи. В първата група
включва определенията, които акцентират на външните прояви на
индивида и на отношенията му с другите хора. Към втората група
принадлежат дефинициите, описващи личността посредством нейните качества или свойства. Според него личността никога не е
завършена. Макар и зряла, тя винаги е открита система и заедно с
останалия свят непрекъснато се изменя под въздействието на
вътрешни и външни фактори.
Академик Платонов структурира личността като сбор от: социалните особености на личността (морал, уважение към закона и
др.), биологични особеностти (темперамент, инстинкт и др.) и
човешкия опит ( знания, умения и навици ).
Тъй като голям брой от децата със специални образователни
потребности (СОП) прекарват повече от времето си в общите
класни стаи, без да се полага грижа индивидуално за всяко от тях,
съществува необходимост от по-задълбочено опознаване на техните
нужди, и съответно от предоставяне на професионално компетентни
специалисти. Очаква се, че всеки учител дава максималното от
432

себеси за да могат децата със СОП да се развиват колкото се може
по-добре.
Въпросът дали учителите са добре оборудвани да се справят с
това предизвикателство е доста важен. Какви допълнителни умения
са им нужни? Какво трябва да знаят? На какъв вид принципи и
ценности трябва да държат? Американска федерация (The No Child
Left BehindAct) смята, че всяко дете в училище заслужава високо
квалифициран учител. Но дали това важи и за децата със СОП? Те
дефинират високо-квалифицирания учител с обширни познания по
дисциплината си. Според тях, той трябва да бъде лицензиран от
държавата, да притежава бакалавърска степен и да показва висока
компетентност в областа си. Тези качества са от решаващо значение
за студентите с увреждане и всички други, чието обучение представлява предизвикателство.
Всички образователни среди трябва да отразяват професионални и етични практики. Тези, които работят с деца със разнообразни
образователни потребности трябва да бъдат особено загрижени
относно въпроса за поверителността: дискусии за нуждите на
студентите, диагностика на хората с увреждане и провеждане на
фамилна анамнеза само при подкрепа на обмена на информация
(знание). Heizman, C.(2004),
Специалните педагози и психолози (и другите специалисти,
които работят в тази сфера), трябва редовно да обръщат внимание
на техните чувства, емоции и пристрастия, свързани с деца и
семейства от различни среди, най-вече на такива със СОП, да се
работи усърдно за лечение на всяко дете, със справедливост и
равенство и стремежът винаги да бъде – удовлетворяване на всичките му индивидуални потребности. Преподавателите трябва да са
способни да създадът своя среда, за да се даде възможност на
всички студенти, включително деца и младежи с увреждания –
възможността да се учи чрез различни варианти и се използва
широк набор от учебни стратегии и последователно да се оценява и
следи напредъка на всеки ученик. Един професионално компетентен специалист трябва винаги да цени културните норми на училищната общност, да демонстрира уважение към децата и техните
семейства в начина, по който се обличат, общуват и се държат.
Специалистите, които работят с деца със СОП трябва да
демонстрират способността си да реагират ефективно при всякаква
интервенция. Компетентен се счита, този специалист, който се
включва и показва умение и желание да работи в партньорство с
лицето с увреждане и усърдно разработва и прилага стратегии за
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успех на самото лице. Това предполага също така и сътрудничество
с колеги, преподаватели, доставчици на обществени услуги, както и
със семейството – всичко това в подкрепа на лицето с увреждане,
неговото обучение и израстване като личност.
Обучителят трябва да има познания за наличните средства,
които са нужни за подкрепа както на учащите, така и за техните
семейства, в рамките на тяхната сграда, училищен район и общността и да демонстрира желание да се използват. Да приветства и
насърчава участието на семейството във всеки аспект на образователно планиране на учащите със специални образователни потребности.
Основавайки се на поредица от изследвания Л. И. Акатова
(2003) определя 5 компонента присъщи за професионалната компетентност на педагози, психолози и социални работници, работещи с
деца със забавено психическо развитие:
1. Наличие на опит за ефективна практическа дейност в
областта на корекционно-възпитателната работа с деца с увреждане.
2. Професионално-специални и психологически знания, умения и навици в областта на работата с деца с увреждане.
3. Психологическа компетентност.
4. Личностови особености, обезпечаващи овладяването на професионални знания, умения, навици
5. Резултативност на труда (изменение в личностен план на
детето с увреждане, които са в резултат от дейността на специалиста.)
Тези пет компонента, които определят професионалната компетентност на специалните педагози, психолози и др. е необходимо
да получат своята възможност за проявление още в процеса на
обучението им като студенти.
Също така много важен, съществен и значим момент от
подготовката на бъдещите специалисти в тази сфера е този, свързан
с подготовката на родителите на деца с увреждане.
Според В.Н.Вершинин(1998) и В.В. Ткачева (2004), нужно е да
се осъществи образование на родителите за подкрепа, съдействие и
оценка на възможностите на детето със СОП. Това предполага:
§ Адаптация на учебните програми по дисциплини, свързани с
диференциално-диагностични проблеми в педагогически план;
§ Създаване на информационни масиви и база данни за ролята
и мястото на съвременното семейство при отглеждане, възпитание и
образование на децата;
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§ Предлагане на теоретико-практически модули, относно развитието на родителската рефлексия;
§ Привличане и консолидиране на родителската общност към
образователния процес;
§ Обучение на студентите за практическа работа по паралелен
образователен процес родители-деца.
Оказвайки помощ на семейството, специалистът дава на родителите пълна информация за особеностите на детето им: запознава
ги по-отблизо със съответния проблем или увреждане, отбелязва
неговите специфични положителни и отрицателни особености, слабите и силни страни, но подчертава последните. Защото не само
професионалната компетентност на специалния педагог и психолог
е от голямо знаение. Тази на родителят също е не по-малко важна и
колкото повече се надгражда и оформя, толкова е по леко и
успешно развитието на детето с увреждане. Така се създава един
взаимно свързан процес на взаимоействие между детето, родителят
и педагога, който значително подпомага и олеснява процеса на
интеграция на детето, подобрява самочуствието му и го изгражда
като личност.
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Resume: In this research are presented results of a research of attention
abilities; of stability and distribution of attention of 10-year-old students. There
are intersexual differences in the attention of 10-year-old students. The weak
co-relation is due to the age features of the attention of the 10-year-old students.
Key words: attention ability, stability and distribution of attention
Резюме: В изследването се представят резултати от изследване на
способност за внимание; на устойчивост и разпределение на внимание на
10-годишни ученици. Съществуват междуполови различия във вниманието на 10-годишните ученици. Слабата корелация се обяснява с възрастовите особености на вниманието на 10-годишните ученици.
Ключови думи: способност за внимание, устойчивост и разпределение на внимание

Увод
От многобройните и разнообразни въздействия от външния
свят човек възприема някои, а други минават незабелязано. Съществена роля за това играе вниманието, чиято същност се изразява в
това, че човек се насочва към едни обекти, като едновременно с
това се отвлича от всички останали. Това дава възможност за съсредоточено възприемане на важните за момента обекти, което е
условие за адекватното им отражение и опознаване.
Феноменологията на Е.Хусерл разглежда предметите само като
"корелат" на феномените на съзнанието [12].
За Е.Хусерл всъщност интенционалността, от лат. In-tentio цел, тенденция, насоченост, съотнесеност на съзнанието (мисленето) към предмета - се разкрива като различни темпове емоционални
състояния, с различна емоционална нагласа. За Е. Хусерл интелигибелното (в идеалистическата философия, който се постига само с
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разума; нематериален, свръхсетивен) битие в себе си е нещо
трансцедентно, т.е. интенционален обект.
Феноменологията анализира структурата на "потока на преживяванията", свързани с възприемането и осъзнаването на общозначимите и безусловно задължителни принципи (научни истини,
морални норми, "ценности" на обикновения опит), тъй като за нея
"същността" (или "смисълът") на преживяванията е нещо общо.
Е.Хусерл отхвърля абстрахирането като начин за получаване на
общото и всеобщото. На мястото на абстрахирането той поставя
съзерцанието от особен род, в което са дадени едновременно всеобщият предмет, същността и увереността (очевидността). Феноменологическият метод е "духовното виждане", интуицията, своеобразното "виждане на същността".
Основният метод за разкриване на същността на структурата
на съзнанието е методът за "непосредствено влизане" в "потока на
съзнанието", методът на интуитивното, непосредственото, но същевременно чисто умозрителното "съзерцание на същността". Е.
Хусерл превръща в обект на изследване "потока от преживявания"
на съзнанието в неговата "чистота", "самостоятелност", "независимост", "вътрешна активност", способност да се "саморазкрива" и
т.н. [12, 8].
Видният немски логик и математик Г. Фреге различава понятията значение и смисъл; според него значението изразява означавания предмет, а смисълът - мисловното съдържание на знака
(например думите вечерница и зорница имат едно и също значение,
тъй като изразяват един и същ предмет, но различен смисъл, а
думата пегас няма значение, но има смисъл [8].
Според В. Щегмюлер е аналогично на твърдението на Е.
Хусерл, че "актът на съзнание" запазва своята интенционалност, без
да има нужда да се приема реалното съществуване на обекта [14].
Съзнанието възниква от опитите на вербалната лява хемисфера
да обясни действията на множеството умствени системи и именно
тази способност за правене на умозаключения е уникално човешки
аспект на съзнанието.
Трансформацията от фокусирано осъзнаване на всяко действие
към неосъзнаване е типична за повечето умения, които усвояваме с
практиката. Действането на автоматично равнище освобождава
съзнанието да обръща внимание на по-непосредствените задачи.
Когато някаква функция стане автоматична, промяната е толкова съществена, че ако се опитаме да фокусираме съзнанието си
върху някакъв аспект на добре усвоено умение, може да сгрешим.
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Тази автоматична страна на съзнанието обяснява защо имаме трудности при преподаването на определено умение на друг човек:
трудно е да осъзнаем какво е необходимо да се каже на учещия.
Дейностите, извършвани на подсъзнателно равнище, се осъществяват изцяло извън субективното съзнание. Информацията (спомени и мисли), за която не мислим в момента, но може преднамерено да се извлече в съзнанието, заема предсъзнателното. Мисли
и образи, които държим потопени - вероятно защото са болезнени
или създават психологически конфликт - се намират в безсъзнателното.
Някои когнитивни процеси са подсъзнателни: стимулите се
наблюдават, но не се регистрират в субективното съзнание. Макар
да не сме в състояние активно да обръщаме внимание на всички
дразнители около нас, съобщението, на което не е обърнато внимание, се регистрира достатъчно здраво в подсъзнателното, за да
повлияе върху следващото поведение на човека [8].
В психологични изследвания се насочва вниманието на изследователите към ролята на асертивността, на емоционалната интелигентност, на индивидуалните характеристики за взаимодействието
между обучавани и обучаващи [2,3,5,10,11,15].
Съществуват данни относно особеностите на осъзнаването в
различни възрасти [7, 9, 13]. В таблица № 1 са представени по
нетрадиционен начин някои кризи, включително и при 10-годишните деца, по време на които децата израстват, но се отразяват на
някои когнитивни процеси (респ. на вниманието).
Вниманието като психичен процес заема особено място в
психичната дейност на човека – то е организатор на човешката
психика, без да притежава познавателен характер и в същото време
то осигурява протичането на познавателните психични процеси и
опознаването на обектите, породили тези процеси. Изследователи
на вниманието приемат, че това е процес , при който се извършва
концентрация на психическите сили върху един обект. Думата
внимание се използва с три значения: избиране на стимули, разпределяне на капацитета за преработка и в отношение с физиологичната възбуда на организма[1].
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Таблица № 1. Многомерна периодизация на развитието на личността
в процеса на живота [9]
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Учителите в начална училищна възраст влияят на включване
на различните видове внимание на учениците в обучението –
неволево, волево и следволево внимание. Те насочват вниманието
им, назовават и обясняват съставките и предназначението на предметите. Детето може да забележи някаква част и да спре вниманието си върху нея не затова, че тя представлява съществена част
от предмета, но защото тя е имала по-ярки сетивни качества (била е
осветена, оцветена, по-голяма, или в движение). Като се запознават
многократно с даден предмет, като натрупват известен опит и някои
знания за него, децата започват да го разчленяват, да осъзнават
някои негови части и съществени белези. Психичният процес внимание в учебния процес стимулира взаимодействието на учителя с
учениците. Това е свързано с развитие на волята, речта, съобразяването с правила, подчиняването на определен ред в училище и др.
Съществуват индивидуални различия в качествата на вниманието.
Устойчивостта като качество на вниманието е с особено значение за учебната дейност и се изразява в продължителното задържане на вниманието върху един и същ обект. Това може да се
постигне както чрез неволево, така и чрез волево съсредоточаване.
Разпределеността на вниманието като друго негово качество, също
с важно значение за учебната дейност, се изразява в способността
на субекта да държи в центъра на своето внимание едновременно
определен брой разнородни обекти.
Вниманието на десет годишните деца е подвижно и не особено
устойчиво. Тези факти за детската разсеяност са обясними с характеристиките на подвижността на възбудните и задръжни процеси и
детския кръгозор, който е сравнително едностранчив[6]. Респективно с възрастта расте и устойчивостта и разпределеността на
вниманието и това е лесно обяснимо с факта, че някои действия се
автоматизират, т.е. за тях детето влага по-малко волеви усилия и
така то успява да извършва няколко операции наведнъж[6].
Целта ни е да изследваме устойчивостта и разпределението на
вниманието на 10-годишните ученици, които са важни за реализация на учебната им дейност.
Хипотезата ни е, че 10-годишните ученици притежават способност да внимават, като вниманието им е слабо устойчиво и
разпределено, което се отразява в слабата корелация между характеристиките му устойчивост и разпределеност на вниманието на
десет годишните ученици в реални учебни условия.
Задачите в нашето изследване са да се изследват устойчивостта и разпределеността на вниманието на десет годишните
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ученици в реални учебни условия и да се реализира статистически
анализ на резултатите.
Методики, използвани в настоящото изследване :
1. „Лабиринтът“( Преплетени линии ) на К. К. Платонов за
разпределение на вниманието[5].
2. Проба на Пиерон – Рутер за устойчивост на вниманието [6].
3. Захариева, Р. тест №6 „Способност за внимание“[4].
4. Проба на Бурдон за устойчивост на вниманието [6].
Организация на изследването :
В реални учебни условия в 6-то ОУ „Иван Вазов“ – гр.
Благоевград, в три паралелки на 4-ти клас, с ученици на възраст от
10 години, 31 момичета и 26 момчета. Общо изследвани ученици –
57.
Методика за обработка на резултатите:
1. Корелационен анализ.
2. Т – тест.
Анализ на резултатите
Анализът на резултатите от статистическата процедура
корелационен анализ, приложен за установяване на връзката между
всички изследвани показатели представя умерена корелационна
връзка в изследването на устойчивостта и разпределеността на
вниманието се наблюдава при методиките „Проба на Пиерон Рутер ‘‘ и „Проба на Бурдон‘‘. В резултатите по другите методики
за изслeдване на посочените качества на вниманието, се наблюдава
слаба корелация (Таблица № 2).
Таблица № 2: Резултати от статистическата процедура корелационен
анализ, приложен за установяване на връзката между всички
изследвани показатели

Показател и Тест

Разпределение на
вниманието „Лабаринтът“ на
К.К.Платонов
Устойчивост на
вниманието - Проба на
Пиерон-Рутер

Разпределение на
вниманието „Лабаринтът“ на
К.К.Платонов
1

0,077

Устойчивост на
вниманието Проба на ПиеронРутер

„Способност за
внимание“ Захариева, Тест №
6

1
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„Способност за
внимание“ -Захариева,
Тест №6
Устойчивост на
вниманието - Проба на
Бурдон

-0,068

-0,093

1

-0,116

-0,249

0,044

Резултатите представят някои корелационни зависимости:
Ø „Лабаринтът“ на К. К. Платонов – Проба на ПиеронРутер – Установи се наличието на правопропорционална слаба
корелационна връзка между изследваните качества разпределеност
и устойчивост на вниманието (r=0,077).
Ø „Лабаринтът“ на К. К. Платонов – Захариева, Тест №6 –
След прилагане на корелационен анализ се индикира, че връзката
между двете методики за изследване на разпределеност на вниманието и способност за внимание е обратнопропорционална и слаба
(r=-0,068).
Ø „Лабаринтът“ на К. К. Платонов – Проба на БурдонКорелацията между тези две методики е обратнопропорционална и
слаба (r=-0,116).
Ø Проба на Пиерон-Рутер – Захариева, Тест № 6 – Получените данни показват наличието на обратнопропорционална и слаба
(r=-0,093) корелация между изследването на устойчивост на
вниманието и обща способност за внимание.
Ø Проба на Пиерон-Рутер – Проба на Бурдон – При тези две
методики, изследващи устойчивостта на вниманието се наблюдава
обратнопропорционална и умерена (r=-0,3) корелация.
Ø Захариева, Тест № 6 – Проба на Бурдон –Корелационната
връзка между посочените методики правопропорционална и слаба
(r=0,044)
За да проверим какви са особеностите на изследваните показатели устойчивост и разпределеност на вниманието при момичетата и при момчетата, реализирахме статистическата процедура
Т-тест за две независими извадки за откриване на значими междуполови различия по отношение на изследваните показатели устойчивост и разпределеност на вниманието. Резултатите са представени в Таблица № 3:
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Таблица № 3: Резултати от статистическата процедура Т-тест
за две независими извадки за откриване на значими междуполови
различия по отношение на изследваните показатели устойчивост
и разпределеност на вниманието
Показател и Тест

пол

М

SD

Разпределение
на вниманието „Лабаринтът“ на
К.К.Платонов

момчета

64,96

17,430

момичета

64,45

19,619

Устойчивост на
вниманието Проба на
Пиерон-Рутер

момчета

1,0287

0,03735

момичета

1,0095

0,02330

„Способност за
внимание“ Захариева, Тест
№6

момчета

4,42

1,137

момичета

4,65

1,404

момчета

0,9528

0,09389

момичета

0,9475

0,12671

Устойчивост на
вниманието Проба на Бурдон

t

df

p

0,103

55

0,919

2,369

55

0,021

-0,648

0,117

55

55

0,520

0,861

По отношение на ‚Лабиринтът‘‘ на К. К. Платонов не се
установяват статистически значими различия в показателите на
момчетата и момичетата (р>0,05).
По скала Проба на Пиерон – Рутер се отчита, че момичетата
са с по-високи показатели (Ммомчета=1,028; Ммомичета=1,000), при това
различията са статистически значими(р=0,021).
При Захариева, Тест №6 не се установяват статистически
значими различия в показателите на момчетата и момичетата
(р>0,05).
При Проба на Бурдон не се установяват статистически
значими различия в показателите на момчетата и момичетата
(р>0,05).
В тази изследвана група ученици единствената разлика в
показателите на момичетата и момчетата се вижда при методиката
за изследване на устойчивостта на вниманието „Проба на Пиерон Рутер‘‘ – момичетата са с по-високи показатели.
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Заключение
Получените статистически данни онагледяват слаба корелационна връзка между качествата на вниманието устойчивост и
разпределеност, с което ние потвърждаваме своята хипотеза. Десет
годишните ученици са с устойчиво внимание, което се разпределя
добре по време на обучението. Така е пълноценно участието им в
учебния процес и те са в състояние да усвояват знания. Възрастовата специфика на психичния процес внимание в една от найдинамичните възрасти, трябва да се има предвид от учителите.
Включването им в различни форми на повишаване на квалификацията, разширява компетентността им за влияние по посока на
устойчивостта и разпределеността на вниманието, както и на способността за внимание на учениците им. Това повишава качеството
на усвояване на знания, умения и навици; на модели на поведение.
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1

Summary: The quality of education is a topic that is always up to date.
One of the factors, that determinate it, is psychological and pedagogical
learning tutor. This report is an attempt to summarize a significant personal and
professional qualities of a teacher, as well as psychological and pedagogical
approaches, that contribute to increasing the efficiency of the educational
process.
Ключови думи: психолого-педагогическа ерудиция, професионална
компетентност, учебно-възпитателен процес, ефективност, професионално-личностни качества

Учебно-възпитателният процес е сложен процес, върху който
поляризира взаимодействието на множество фактори. Един от тези
фактори е именно психолого-педагогическата ерудиция на преподавателя. Той се явява субектът обезпечаващ въздействията в диадния процес и в този смисъл неговите качества са ключови за
крайната ефективност.
Проблемът за педагогическото майсторство е изконен. Той
винаги е занимавал учени, педагози, психолози и практици. Разнопосочният интерес към проблематиката е обясним предвид това, че
педагогическата професия е комплексна, интегративна и многоаспектна. Това налага и възникването на педевтологията като междудисциплинарно научно направление за проучване на дейността и
личността на учителя [4]. Кратката историческа ретроспекция
показва, че още Макаренко отделя внимание на психолого-педагогическата ерудиция и в частност на ролята на самия преподавател за
собственото си професионално израстване и утвърждаване [3].
Професионалната компетентност е важна част от професионалното
развитие на личността. Това важи в пълна сила за професионалната
изява на педагога, в чиито ръце е формирането на идните поколения. Е. Сапогова [14] отбелязва, че това, което прави професио-
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налиста такъв е именно психологическото съзнание за естеството на
дейността, която извършва.
В научната литература липсва единно становище за това какво
представлява психолого-педагогическата ерудиция. Въпреки това се
забелязва консолидация около схващането, че тя е съвкупност от
делови и професионални качества, които способстват за подобряване на взаимодействието с учащите и повишаване ефективността
на цялостния учебно-възпитателен процес. Един от важните аспекти
на психолого-педагогическата ерудиция, са теоретичните знания и
практически опит на педагога. Те включват високо ниво на обща
култура, задълбочени и обширни знания в областта на преподаваната дисциплина, общата, възрастовата и педагогическата психология, както и умение да се използват в обучението и възпитанието.
Колкото по-високо е нивото на педагогическото майсторство, толкова по-голямо влияние оказва то върху личността на обучавания.
Друг съществен елемент на психолого-педагогическата ерудиция е свързан с качествата на личността, които притежава учителя.
Тези качества заемат ключово място в неговия професионален труд,
позволявайки му да контролира и решава своите професионални
ангажименти. Само личност може да формира личността „само
характер може да създава характер” [4-стр.516]. За успешното
протичане на учебния процес от голямо значение е дейността, която
извършва педагога, неговият стил на общуване и ръководство. Л.
Десев [4] и Г. Енева [5] подчертават, че професионално личностните качества, значими за учителската професия са „една цялостна
психограма съдържаща множество категории” [4-стр.520]. Двамата
автори предлагат пет групи личностни качества: нравствени и
комуникативни, интелектуални и речеви, емоционално-динамични,
волеви, креативни или творчески.
В тази връзка Г. Енева [5] посочва типовете учители изведени
от В. Н. Сорок – Росински и Е. Г. Костяшкин. На база на стила на
поведение, отношението към работата и особеностите на характера
в психолого-педагогическия процес, те обособяват три типа учители, а именно:
уители-теоритици – те притежават професионална подготовка
и добросъвестност в работата.
учители-реалисти – те имат умения за ориентация в околния
свят (предмети и хора), в настроенията на учащите.
учители-артисти, интуитивисти – те обръщат особено внимание на упражняването, затвърдяването и повторението на учебния
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материал. Вдъхновението и интуицията определят тяхната
активност.
Г. Енева [5] добавя още, че типовете учители могат да се
разглеждат в тясна връзка с възрастта на учащите се и умението да
се работи с тях. В начална училищна възраст най-често се срещат
емоционалният и организаторският тип учители, в средна училищна
възраст – волевият, а в горна училищна възраст – интелектуалният.
Във връзка с психолого-педагогическата ерудиция като предиктор за ефективен учебен процес П. Николов, Л. Кръстев, Н.
Александрова [8] и Л. Десев [4] обособяват три главни аспекта, към
които трябва да се придържа учителя. Те са следните:
Обич към децата, подрастващите и дружелюбно отношение
към тях. Толстой издига обичта към детето до равнището на
основен педагогически принцип. Само чрез такава обич учителят
може да възпитава. Той е втори родител на човека.
Обич и преданост към обучението и възпитанието. Горски
изтъква, че децата трябва да бъдат възпитавани от хора, които имат
влечение към тази работа.
Педагогически оптимизъм, който се характеризира с увереност
в победата над трудностите и мобилизация за успешна работа. Този
оптимизъм се поддържа от съзнанието на учителя.
П. Николов [9] акцентира и върху други качества, които трябва
да притежава успешния учител. Те са следните:
Педагогическа общителност със задължителен елемент на
емпатия - като трайно интелектуално-емоционално взаимодействие, регулирано от крайната цел на учебно-възпитателния процес
и отличаващо се с цялостност и непрекъснатост, с многостранност,
активност, динамичност и креативност;
Педагогическо творчество - то намира конкретизация в
организираната, целенасочена педагогическа дейност за формиране
личността на ученика;
Педагогическа наблюдателност - тя се свързва с възприемането
и отчитането на незначителните и несъществени на вид моменти в
поредицата на дидактическите ситуации, в отразяване на тяхното
изменение, в тяхното оценяване, систематизиране и класифициране;
Емоционална устойчивост - благодарение на нея учителя поддържа нужната увереност в правилността на собствените си оригинални решения. Тя го улеснява в ориентирането му, в последователността на решението на задачите, в неговата гъвкавост и
адаптивност;
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Педагогически такт – способността за индивидуален подход
във всяка конкретна ситуация, умела комбинация от най-подходящи
средства и методи за положително влияние върху учениците. „Това
са способности, които се изразяват в умения да се балансира между
твърди изисквания и отстъпчивост, съпроводено с уважение към
индивидуалните интереси и склонности на учениците” [9-стр.135].
Ат. Ников [7] и Г. Енева [5] извеждат още няколко вида
педагогически способности, които трябва да притежава учителя
като предиктор за успешен учебен процес. „Това са такива образувания на неговата психична дейност, които са свързани и вътрешно
определят качественото своеобразие и равнище на реализация на
неговите основни професионално-педагогически функции” [7стр.239]. Тези способности са:
организаторска – това е основна функция, в която най-пълно се
отразява професионализмът, способност необходима за организиране на учебната дейност на педагозите.
комуникативна - тясно свързана с две важни функции на
учителя – да преподава и да общува с учениците.
конструктивна - проектиране, програмиране, предвиждане на
основните цели и задачи на всеки урок.
гностическа - съвкупност от умения и желание за собствено
научно-педагогическо усъвършенстване и умения за обогатяване на
средствата за ефективно обучение.
Друг важен аспект на психолого-педагогическата ерудиция е
свързан със способността за мотивиране на учениците по време на
учебния процес. „Учебните мотиви се формират по-ефективно, ако
се осигури възможност на учениците да следват собственото си
израстване” [10-стр.78]. П. Николов подчертава, че за да бъде възможно това са необходими специални процедури от страна на
учителя. Той обобщава тези процедури с общото название ”диагностика” – за формиране на мотивацията на учениците по време на
учебния процес [10]. Част от тази „диагностика” включва системно
наблюдение на учениците в различни ситуации; тестови проучвания
на различните личностови особености, индивидуални беседи и
анкети, чрез които учителят диагностицира равнището на развитие
на всеки ученик от класа. Далеч по-трудна и деликатна е друга
задача на педагога, а именно да представи тази индивидуална
оценка на всеки по начин, по който тя да стане негова самооценка.
Последната задача не е еднократна, а постоянна, както е постоянно
и развитието на всеки ученик. Ако учителят направи това успешно,
той ще реши едновременно две важни задачи: информираният
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ученик ще се мобилизира съзнателно и ще активизира допълнителна мотивация за учене, вследствие от неговата собствена самооценка и самосъзнание. В заключение П. Николов [10] подчертава,
че предизвикателство пред добрия педагог е очертаването не само
на общата картина на развитие на отделния ученик, но и точното
равнище на неговата учебна мотивация. Това неминуемо ще доведе
до разграничаването на „реален мотивационен Аз-образ” и „желан
мотивационен Аз-образ” в съзнанието на всеки ученик, а това от
своя страна ще спомогне за формирането на по-хармонични
личности.
В тясна връзка с гореказаното е и целенасочеността на
педагога. Както посочва Р. Славин [13], преподаването включва
планиране и подготовка, а след това вземане на дузина решения
всеки час. За вземането на тези решения съществена роля играе
именно целенасочеността на педагога. E. Рангелова [по 3] се солидаризира с това твърдение и подчертава, че преднамереността е
основен елемент в учебно-възпитателния процес. Учителят трябва
да бъде целенасочен в своите действия и намерения, което мотивира учениците да мислят върху задачите, които им се възлагат.
Авторката подчертава, че особено важна роля играе педагогическото взаимодействие между учителите и учениците. Тя го
определя като динамичен процес на взаимно влияние и въздействие.
„То е компонент на системата от многобройни взаимни връзки и
влияния, осъществявана от социално-педагогическите фактори в
процеса на възпитание и развитие на младата личност“ [3-стр.434].
Р. Славин [13] и П. Николов [9] определят като ключово за
развитието на учащите създаването на специална работна теория за
личността - програма. П. Николов [9] подчертава, че тази теория
трябва да бъде ограничена по обем и да съдържа описание на трите
основни фактора, които формират личността на човека: биологичен,
социален и волеви. Двамата автори споделят мнението, че за да
бъде успешен и ползотворен учебният процес, учителят трябва да
създаде своя програма, която да следва, така че ученикът, преминавайки през определените сензитивните периоди на своето развитие
да получи полезното, което да бъде основата на последващото му
развитие като личност.
Във връзка с програмирането Х. Льове [6] застъпва тезата, че
то трябва да се свързва смислово с обичайното преподаване, с което
да съществува стремеж за качествено подобрение на традиционните
форми на преподаване. „Развитието на програмите поставя високи
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изисквания за специални познания за владеене на методите и за
съзнанието на отговорността на програмиста” [6-стр.247].
При изграждането на една учебна програма, педагогът трябва
да прилага определени техники, за да осигури привличането и задържането на вниманието на учениците. П. Николов [10] отбелязва,
че то лесно може да бъде привлечено с помощта на паузи. Те
предизвикват действието на ориентировъчния рефлекс и заставят
учениците да насочат вниманието си върху конкретната учебна
дейност.
Друго измерение на психолого-педагогическата ерудиция е
умението на учителя да прилага техники за развитието и оптимизирането на комуникационните интеракции. Вербалният и невербален
контакт са в основата на междуличностните взаимодействия в клас
– от една страна между самите ученици, а от друга между тях и
педагога. В този смисъл Макаренко отбелязва, че се е превърнал в
истински майстор едва тогава, когато се научил да дава двадесет
нюанса в постановката на лицето, фигурата и гласа си. П. Николов,
Н. Александрова, Л. Кръстев [8] посочват, че педагога трябва да
създаде предпоставка за качество на контактите, както и смисъл на
общуването в клас. При развитието на личността на ученика,
преподавателят трябва да знае, че „в резултат на добрите контакти
на индивидите, между контактуващите се наблюдава засилване на
чувството за идентичност и нарастване на чувството за собствена
ценност” [8-стр.34]. Тук може да се причисли и демократичния стил
на педагогическо ръководство, който се базира на диалогичност и
доверие в общуването. За него е характерно още наличието на внимание, разбиране, търпение, както и пълноценно участие на учениците във вземането на решения и изпълнението им. Демократичният
стил на ръководство допринася за стимулиране на личната инициатива и творчество на учениците, за повишената им отговорност и
желание за участие в живота на класа [8, 9].
Успешният педагог притежава солиден набор от задълбочени и
добре интегрирани знания по широк спектър от теми касаещи психичното развитие на подрастващите. Познаването на възрастовата
специфика, акселерационните процеси, както и на противоречията
между наличен опит и новите тенденции се явява мощен инструмент в неговите ръце. Благодарение на него педагога може да разшири своя репертоар от въздействия, с което да доведе до оптимизиране на взаимодействието си с учащите, а от там и до повишена
ефективност на учебно-възпитателния процес. В този смисъл един
от най-кризисните моменти изискващ детайлно познаване е криза
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на седмата година (криза на първокласника) и кризата на тринадесетата година (пубертетна криза). И. Бончева [1] подчертава, че
когато става въпрос за възрастова криза при децата трябва да се има
предвид факта, че развитието е постъпателно и скокообразно.
Педагогът трябва да знае за съществуването на тези кризи в
развитието и да може да постъпи правилно в моментите, когато има
ново ниво на функциониране. Тогава се поражда един вътрешен
конфликт у детето поради несъответствието в неговата хронологична, психологична и социална възраст.
Другият значим период на криза е свързан с пубертета. „Тук
става борба между относително ниската степен на психо-социално
съзряване и повишената потребност от сексуална идентичност” [1стр.102]. Познавайки и отчитайки тези особености педагога би
могъл адекватно да реагира при възникването и решаването на
проблеми и конфликти. Опитният учител е в състояние да се справя
с възникналите поведенчески проблеми при минимално прекъсване
на учебната дейност. Установяването на ясни правила и очаквания
способства за по-доброто управление и предвидимост на поведението на учащите. За това допринася и доброто познаване и
отчитане на индивидуалните различия на учениците, както и на
процесите протичащи в неформалните групи и класа като цяло.
Индивидуалният подход и съобразяването с пъстрата палитра от
характери, неизменно ще доведе до подобряване на психологическия микроклимат в клас, а от там и на цялостната ефективност
на учебно-възпитателния процес.
Друго ценно умение на педагога е свързано с качеството на
преподаване и подбора на използваните методи. Те трябва да бъдат
съобразени с възрастта и интелектуалното ниво на учащите. Независимо от съдържанието на учебния материал, един добър учител
трябва да представи информацията по начини, по който учениците
ще могат да са активни субекти в учебната дейност. Негова задача е
да предостави възможности за прилагането на тази информация,
използвайки задачи, които са достъпни за актуалното развитие на
учениците [16, 17, 19].
В тази връзка C. Chinn [15] посочва, че в учебния процес,
педагога не само трябва да преподава материала достъпно за
възрастта на учениците, но и да създаде ефективна учебна среда.
Той отбелязва, че изграждането на такава учебна среда може да
допринесе за повишена мотивация и вдъхновение на учениците. Тук
могат да се отнесат качеството на учебните материали, подходящите методи, разясняване на целите и значимостта на урока,
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използването на иновации, практическата ориентация на материала
и др. Chinn акцентира на факта, че ефективните учебни среди са
предназначени за насърчаване на разбирането, сътрудничеството и
саморегулацията на учениците.
За качеството на учебната среда говори и J. Loughran [18],
който извежда стабилността като нейна съществена черта. Тук от
особена значимост е предвидимостта на учителя. Учениците трябва
да бъдат запознати с неговите очаквания и критерии. Важно
условие е преподавателят да бъде последователен и справедлив с
учениците при изпълнението на делегираните им задачи. В негови
ръце е и преодоляването на отрицателното отношение към ученето
и формиране на положително. Една от стратегиите за това е уважение към чуждото мнение, но и умение за аргументирано отстояване на собствената позиция. В такава конструктивна среда учащите ще бъдат активен субект в учебния процес, по-ангажирани и
отговорни, със свои собствени цели и мотиви.
К. Беелих и Х. Шведе [2] пък акцентират върху изпитването и
оценяването като предиктори за успешност и ефективност на
учебно-възпитателния процес. Те заключват, че проверките и оценката на наученото служат за цялостно оптимизиране на учебния
процес и показват дали поставените учебни цели са постигнати.
Тези две дейности имат двустранно значение - за учителя и за
ученика. Както посочва Г. Пирьов [12], базирайки се на много
педагогически и психолого-педагогически разработки, проверката и
оценката изпълняват много важни функции в обучението: ориентираща, обучаваща, диагностична, коригираща, формираща. Те трябва
да се познават, а изпитването да се провежда с умение и такт. А.
Ников [11] от своя страна отбелязва, че посредством изпитването се
развиват трудолюбие, дисциплинираност, постоянство и прилежност, а поставената оценка, пряко влияе върху формирането на
учебното самосъзнание на учащите се.
Не на последно място по значение е и проблемът за физическото и психическо здраве на педагога. Всичко изброено по-горе
би било трудно осъществимо при липсата на този фундамент.
Учителската професия е свързана с много натоварвания, стрес и
себераздаване, ето защо поддържането в добра кондиция е изключително важно. Здравето осигурява пълноценно изпълнение на професионалните функции в педагогическата дейност, запазва стабилността на личността, нейната жизнеспособност и увереност в
жизнената и професионална перспектива [5].
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В заключение може да се отбележи, че психолого-педагогическата ерудиция се оказва едно изключително многомерно понятие.
В него имплицитно се поместват широк спектър от качества и
познания на педагога. Част от тях са строго професионални, други
по-скоро общочовешки. Опирайки се на тях, педагога в значителна
степен разширява репертоара от стратегии за справяне в различни
ситуации. Добрата психологическа подготовка несъмнено способства за подобряване на взаимодействието с учащите, а от там и до
повишена ефективност на учебно-възпитателния процес.
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ИДЕНТИЧНОСТ И ВРЕМЕВА ПЕРСПЕКТИВА
ПРИ ЮНОШИ С ПОСТИЖЕНИЯ В РАЗНОООБРАЗНИ
АКАДЕМИЧНИ ОБЛАСТИ
Деница Алипиева
Русенски университет „Ангел Кънчев“, Р България,
e-mail: d_al_alipieva@abv.bg
Identity and temporal perspective of adolescents with high achievements
in different academic spheres: Current article is an empirical approach to be
reviewed the theories for the factors for formation of identity and selfconception in the adolescent. Under the theories for internal attribution and
temporal perspective the study was conducted with teenagers between 11 and 18
years with different achievements. The aim is to show the relevance between the
subjective affective involving and success in academic activity and realistic selfesteem, that could enhance the abilities of students to create adequate plans and
goals for future and mature self-conception.
Key words: identity, temporal perspective, achievements

Увод
Компетентността и високите общи и специални способности са
ценени личностови качества в съвременния глобален свят, в който
човек може да докаже потенциала си не само в родната страна, а и
навсякъде. След приемането на България в Европейския съюз,
държавата ни приема ангажиментите за устойчиво развитие на
образованието и науката под идеята за Лисабонската стратегия.
Същевременно след 2007 г. се наблюдава стабилна тенденция лицата, които току-що са завършили средни училища в паралелки със
засилено изучаване на чужд език, да кандидатстват във ВУЗ-ове
извън страната и да търсят своето лично и професионално поприще
извън рамките на България. В последните изследвания върху
идентичността не само проследяват разпространението на статусите
на психосоциалната и националната идентичност сред извадки от
юноши и възрастни [4,7,15], стиловете и функциите на идентичността [9], но и заедно с други колеги разглеждат някои релевантни
на конструкта феномени като ценностна система, водещи ценности
и криза [1,2,3,6,7,8,12], субективното психично благополучие на
личността [3,5]. Техните проучвания акцентират върху влиянието
на бързо променящия се социален контекст в следтоталитаристична
България и нахлуването на европейските ценности в българското
общество с влизането на страната ни в ЕС през 2007 г. върху
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объркването в ценностната система, постоянното състояние на
недиференциран мораториум при самоопределението на личността
в неясните, размити социални наративи,норми и стандарти, ниската
удовлетвореност от себе си и живота и повишената мотивация за
емиграция сред младежта. Тези проучвания са консистентни и с
изследванията на други български автори [10, 11, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24].
Акцентът върху постиженията на подрастващите в юношеска
възраст в това проучване не е случаен. Цели се не само изследване
влиянието на успеха в дадена дейност върху личното удовлетворение на изследваните, но и как той спомага за повишаването и
постигането на реалистично ниво на самооценката и жизненото
планиране, с което спомага за кристализиране на идентичността. С
други думи, тук се проследява значението на постиженията в дадена
област от познанието и практиката като фактор за формирането на
зряла Его-идентичност.
Теоретични постановки за взаимовръзката между постиженията, времевата перспектива и идентичността.
Факторите за формиране на академичния успех на един ученик
през юношеството са многобройни, а тези за изграждане на ясна Азконцепция – най-възловата задача през този нелек жизнен етап –
неизброими. Различните теории върху идентичността през юношеството свързват кристализиралата, зрялата представа за себе си с
идентификациите, които израстващият юноша прави чрез активизиране на спомените [29,30], взаимоотношенията в семейството и
специфичния контекст на възпитателно-социализиращи влияния в
него [31,32], специфичния модел на самовъзприятие и мониторинг
на собствените преживявания и действия [25,26,27,33,38], с
вътрешния локус на контрол [34] и т.н. Ясно е, че не е възможно да
бъдат изследвани и оценени целия набор от детерминиращи предпоставки, които влияят върху изграждането на идентичността, но би
трябвало да се маркират онези от тях, които : първо, имат критично
значение за по-нататъшното самоусъвършестване и личностен лъст;
и второ, върху които възрастните могат да влияят чрез добре
структуриран набор от стратегии и въздействия.
Настоящето изследване прави опит да намери онази фундаментална взаимовръзка между академична въвлеченост и мотивация
за обучение – високи постижения в област (и), значими за субекта –
ориентация към високи постижения – ясна житейска перспектива и
планиране на бъдещето – кристализирала его-идентичност. Идеята,
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че високите постижения корелират с атрибутивен стил, контролиран от интернализирания локус на контрол, който влияе на формирането на зряла Аз-концепция не е нова. Още през 70-те години на
ХХ век [25,26,28,34,38] това корелационно взаимоотношение е
изследвано във връзка с опита да се констатира значението на
доброто образование и високите резултатите за по-доброто представяне в бъдеще и добре избрани области, в които индивидите
инвестират своите старания, мечти, аспирации и т.н. Тази научноприложна тенденция все още намира широкото си място в
съвременната литература относно същността на идентичността през
юношеството [15, 30, 35,36,37].
В няколко от българските изследвания се изтъква фактът, че
професионалната ориентация, личностна автономност и социалните
постижения са от изключителна важност за самоопределенията и
субективното усещане за удовлетвореност от Аз-а при съвременната младеж [7,8,12,22], като себеутвърждаването е основна ценност сред подрастващите. Същевременно повишеният стремеж към
индивидуализъм и постижение често не се свързва с ясна и адекватна жизнена концепция и поведенчески модел за осъществяване
на целите [12,22], т.е. юношите и дори малко по-възрастните от тях
младежи знаят „какво искат“, но не и „как да го постигнат“.
Като основна изследователска хипотеза се издига предположението, че между вътрешната атрибуция на юношата за способността като основна причина за успеха на личността във времето и в
различните сфери на човешката дейност, от една страна, и достигнатата зрялост на идентичността има взаимовръзка, в която интернализираният атрибутивен стил се явява фактор, който води до
доминирането на реалния над идеалния „Аз” и редуцира дифузията
на различните професионални и личностни роли, с които юношата
се включва в своето общество[18,20,21]. Проследява се и значението на времевата перспектива на тийнейджъра като фасилитатор
на самотъждествеността на личността му в пластовете на
времето[22].
Процедура на изследването
Изследването бе дизайнирано така, че да обслужи основната
цел на изследването: да се провери дали субективното усещане за
успеваемост и изградената времева и житейска линия са основни
фактори за формирането на идентичността при юношите. За реализацията й бяха поставени следните задачи:1) да се открие статистическа значима корелация между постиженията на ученици в
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юношеска възраст и формиращата се зряла Аз-концепция; 2) да се
провери, дали тази концепция е конгруентна и стабилна във
времеви аспект чрез проучване на времевата проекция на личността
и съставянето на житейска план.
Издигнати са следните хипотези: 1) колкото повече успехи и
постижения има даден юноша в конкретна област от човешкото
познание, практика и изкуство, толкова по-кристализирала самооценка ще има той/тя, което ще повлияе благоприятно върху
развитието на Его-идентичността му; 2) тъй като успехите са база за
„изчисление” на собствената професионална и личностна кариера,
това би повлияло позитивно формирането на времевата проекция на
личността.
Изследвани са общо 350 лица на възраст от 11 до 18 г., които
бяха разпределени в една контролна и три констатиращи групи: 1)
КГ от лица без постижения в никоя област – 97 души; 2) ЕГ със
ниски постижения (изявени добри оценки в дадени училищни
дисциплини, деклариран интерес от страна на ученика към дадена
дейност и добри оценки в една или две академични области)- 99
младежи ; 3) ЕГ със средни постижения (отлични постижения в
училище, без участие в олимпиади, конкурси и други)- 98 души; 4)
ЕГ с изявени постижения (успехи в олимпиади, кръжоци и т.н.)- 75
юноши.
Изследването бе проведено на четири етапа: а) подготвителен –
откриване на представители на контролната и експерименталните
групи чрез проучване на училищна документация и разговори с
класни ръководители; 2) Емпирично измерване 1 – провеждане на
тестиране с въпросника Ego Identity Scale (EIS) на Allan Tan et al.
[39] за отсяване на статусите на зрялата и дифузната Его-идентичност; 3) Емпирично измерване 2 – тъй като използваният метод
(каузометричното интервю на Головаха и Кроник [13] не позволява
изследването на лица под 15 г., с част от участниците в горна
училищна възраст (75 души) бе проведено проучване на времевата
перспектива сред обособените в първия експеримент групи; 4)
статистически анализ на резултатите – данните са обработени чрез
STATGRAPHICS [ST].
Резултати от статистическата обработка на данните
Целта на Емпирично измерване 1бе да се провери как опитът
и успехът в различни дейности влияят върху изграждането на Егоидентичността. Разгледани са и половите отлики в търсените зависими величини.След като бяха адаптиран и атестиран въпросникът
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на Tan и колеги, се оцени общият бал по тези величини. При
сумирането на резултатите на всички изследвани лица се
установиха средни величини от 7,360 (при S= 1,912 и V=25,974%)
за субскалата за зряла идентичност и от 4,607 (при S= 1,888 и V=
40,985%. /Таблица 1/.Така, може да се приеме, че в българската
извадка от юноши на възраст 11-18 години преобладава статусът на
достигната зряла концепция за „Аз-а” пред дифузната представа за
себе си.
Таблица 1. Статистически показатели на субскалите за зряла
и дифузна идентичност от въпросника EIS при изследване
на юноши /350/
Средна
Стандартно Коефициент Стандартна
Показатели
аритметична
отклонение на вариация
грешка
величина
Зряла Его7,36043
1,91182
25,9743%
0,0995254
идентичност
Дифузия на
4,60705
1,88819
40,9849%
0,0982954
идентичността

При разглеждането на статистическите показатели на всички
изследвани лица по величината „степен на постижения” (Таблица 2)
в четирите извадки се наблюдава тенденцията за най-високи
стойности при констатиращата група с високи успехи (8,1118421) и
най-ниски са тези на контролната извадка (6,865979). Лицата със
средни постижения имат по-слаби стойности по зрялост на
идентичността (7,288667) в сравнение с тези от втората
констатираща група (7,408163). При изчислението на корелацията
на показателите за зряла и дифузна идентичност с тези на нивото на
постижения чрез коефициента на Пирсън се установи, че
съществува статистически значима връзка с положителен акцент
между по-високите стойности по статуса за достигната зряла
идентичност и по-високо ниво на постигнати успехи в различни
сфери на човешката наука и практика (0,2012 и 0,0001).
Следователно, може да се приеме частично, моята изследователска
хипотеза, че резултатите за постиженията и зрялата идентичност ще
нарастват паралелно с групите.
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Таблица 2. Разпределение на показателите за зряла и дифузна
идентичност при четирите извадки, оформени
по признака „степен на постижения“
Зряла идентичност
Дифузия на
идентичността
Контролна група
6,865979
5,134021
(1,53808)
(1,53808)
Ниски постижения
7,408163
4,591837
(1,43940)
(1,43940)
Средни постижения
7,288667
4,71134
(1,42347)
(1,42347)
Високи постижения
8,1118421
3,881579
(1,53808)
(1,53808)

При провеждането на каузометричното интервю в Емпирично
измерване 2 с методиката на Кроник и Головаха /1981/ за изследване на времевата проекция на юношите с част от изследваните
се установиха следните корелации между двете измервания
/Таблица 3/:
• Контролната група без изявени постижения (представена от
3 изследвани лица, със средна възраст от 16,2714 години), с независими показатели за зряла и дифузна идентичност от 6,00000 (със
стандартно отклонение от 0,5000), посочва само около 2 събития (с
отклонение от 1,000), които основно са представени в миналото
(1,32907, 0,67093) и по-рядко в бъдещето (0,816665, 0,50000).
Времевият аспект на настоящето при тях въобще липсва;
• Експерименталната група с ниска степен на изявеност на
постиженията (18 души, средна възраст от 16,88889 години) при
показатели за зряла и дифузна идентичност от 8,22222 (1,8395) и
3,8888 (1,8395), дават чувствително по-голям резултат по общия
брой посочени събития – 5,05556 (2,82716). Тук и разпределението
във времевите аспекти е по-синхронно – за миналото е 2,4444
(1,56724), за настоящето – 0,72222 (0,76266) и за бъдещето –
3,11111 (1,4444);
• Втората експериментална група със средни постижения в
различни области от човешкото познание и практика (22 изследвани
лица, 16,95238 години) имат резултати за зряла и дифузна
идентичност от 7,952381 (1,510823) и 4,047619 (1,510823). При тях
се регистрира леко покачване на стойността на показателите за общ
брой посочени събития (6,571429, 2,628571) и за параметрите на
миналите и актуалните събития (3,33333, 1,909091 и 0,809521,
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0,662388), но и се наблюдава спад в показателите за предстоящите
измерения – 2,75000 (1,875000);
• Последната експериментална група с високи постижения (29
души, 16,86207 години) разбираемо има най-високи показатели по
всички величини, с изключение на времевия параметър на бъдещето. За зряла и дифузна идентичност – 8,724138 (1,227586) и
3,275862 (1,227586); за общия брой посочени преживявания –
7,586207 (2,632184), за събитията от миналото (3,793103, 2,632184),
от настоящето (1,862069, 1,31954) и от бъдещето (1,931034,
1,344828).
Таблица 3. Представяне на статистическите показатели на четирите
експериментални групи, обособени по критерия „изявеност
на постиженията”, от каузометричното изследване

6,0000
(0,500)

Дифузия
на
идентичността
6,0000
(0,500)

8,22222
(1,8395)

3,88888
(1,8395)

5,05556
(2,82716)

2,4444
(1,56724)

0,72222
(0,76266)

3,1111
(1,44444)

7,952381
(1,510823)

4,047619
(1,510823)

6,571429
(2,628571)

3,33333
(1,909091)

0,809521
(0,662388)

2,75000
(1,87500)

8,724138
(1,227586)

3,275862
(1,227586)

7,586207
(2,632184)

3,793103
(1,526437)

1,862069
(1,31954)

1,931034
(1,344828)

Зряла
идентичност
Контролна
група
Ниски
постижения
Средни
постижения
Високи
постижения

Общ брой
посочени
събития

Събития
от
миналото

Събития от
настоящето

Събития
от
бъдещето

2,0000
(1,000)

1,32907
(0,67093)

0
(0)

0,816665
(0,500)

Последна стъпка при статистическия анализ бе да се визира,
как отделните събития са представени в различните жизнени сфери
/Таблица 4, Фигура 1/. По този начин, ще се отсеят основните параметри, по които времевата перспектива се развива през юношеството. Оказва се, че единствено в сферата на професионалното и
образователното развитие се регистрира плавно нарастване на
резултатите с покачване на регистрираните успехи в дадена област
на човешкото познание. При контролната група тя е представена от
0,355905 събития (0,711806), докато при експерименталната извадка
с най-изявени качества достига до средна величина от 4,034483
(2,03908). Тази ескалация на показателите е очаквана, тъй като
визира най-вече качеството „амбициозност” на участниците и
техните семейства, които често се включват в конкурси, състезания
със стремеж засамодоказване и желание за образователна експанзия. Друг фактор, фасилитиращ проявлението на регистрирания
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факт, е по-високото ниво на концепция на изследваните лица от
трите експериментални групи. Същевременно, на различните състезания и олимпиади, имащи конкуриращ и диагностичен за уменията
на участниците характер, юношите придобиват по-реалистична
представа за собствените възможности, което подпомага по- бързото формиране на вътрешната атрибуция на индивида.
В останалите сфери не се наблюдава влияние на фактора
„степен на постижения” върху броя посочени събития. Това говори,
че областите „общество”, „природа”, „ценности и светоглед”, „здравословно състояние”, „семейство” и „дейности, общуване” са зависими от по-иманентни, вътрешно-личностови критерии, изработени
в онтологичното развитие на личността.
Таблица 4. Разпределение на избраните жизнени събития
по различни сфери в четирите извадки
Контролна
група
Ниски
постижения
Средни
постижения
Високи
пости
жения

Общество

Природа

Ценности,
светоглед

Здраве

Семейство

Професия

Дейности,
общуване

1,5000
(1,5000)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0,355905
(0,711806)

0
(0)

0,22278
(0,493827)

0,1111
(0,197571)

1,944444
(1,154321)

0,11111
(0,209877)

1,166667
(0,796206)

2,33333
(1,473684)

1,888889
(1,590643)

1,428571
(1,662358)

0,142857
(0,233766)

2,000000
(1,72727)

0,095238
(0,164502)

1,571429
(0,896104)

3,333333
(1,424242)

1,476190
(1,606061)

0,62069(0,
868966)

0,068966(0
,124138)

1,37931(1
,08046)

0,310345(0
,434483)

1,103448(0
,724138)

4,034483(
2,03908)

1,482759(
1,17701)

Легенда: 1- общество; 2 – природа; 3 – ценности, мислене, светоглед; 4- здравословно
състояние; 5 – семейство, дом; 6- обучение, професия; 7 – дейности, общуване, хоби

Фигура 1. Разпределение на събитията в жизнените сфери
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Заключение и изводи
Изследванията на времевата проекция, вътрешната атрибуция
и идентичността на личността винаги са били много проблематични
и напрегнати измервания, тъй като обхващат понятия, които са
кросмодални, отличаващи се с категориална нечистота, което води
до теоретични и емпирични дискусии. Настоящият дисертационен
труд прави опит да изясни категориалната покривност на тези
термини, като реално ги диференцира или ги интегрира в една
цялостна система, наречена „Аз-концепция на идентифициращия се
през тийнейджърството индивид”.
Фокусът към ранното юношеството (или възрастовия период
от единадесетата докъм петнадесетата година от живота на личността) е наложен поради сензитивността и критичността на този
етап за по-нататъшното формиране на конгруентна идентичност
чрез преодоляване субективното усещане за въвлеченост в криза.
Тази криза обхваща дисоциация на времевите, индивидуалните
емоционално-поведенчески и социалните нива на Аз-образа и преживяване на недовършеност и отсъствие на личностна значимост и
централност във времето и пространството. Подкрепяйки идеята за
юношеската криза, Ериксън кръщава един от статусите на
идентичността с названието „дифузия на ролите”.
Горепосочените изводи от проведеното от мен изследване
доказаха частичното влияние на постиженията върху идентичността. Частично, защото тази взаимовръзка се отнася само за
извадката от изследвани лица, които най-ясно показват ориентацията към постижения и мотивацията за обучение като иманентна
черта на своята персоналност. Намесата на други фактори като
влияние на родителските аспирации и референтните приятелски
групи, популярните в средата на връстниците предпочитания към
добрия външен вид, социалното одобрение и харесване и други
предпоставки също имат своето критично влияние върху крайния
резултат.
Строгата корелация, която се откри между академичната
въвлеченост и успеваемост и житейското планиране, доказа значението на стила на атрибуциране и самооценката върху по-нататъшните избори и инвестиции на личността в късното юношество.
От проведеното експериментално изследване могат да се
изведат следните изводи:
- Времевата перспектива на личността се развива от края на
пубертетна и началото на юношеската възраст, като се изразява в
обогатяване и детайлизиране на миналите, настоящите и бъдещите
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проекции на личността във времето и пространството. Увеличава се
броя на актуалните събития, с което се маркира готовността и
вътрешната атрибуция на индивида да реализира или започне в
настоящето бъдещите си успехи;
- В късното юношество жизнените планове включват развитие, насочено към себереализация, автономност, активно преследване на целите, създаване на дом и семейство;
- Не се доказа тясна корелационна връзка между статусите
наидентичността, времевата перспектива и
постиженията на
изследваните подрастващи, макар да се отчитат косвени резултати;
- Най-силна е корелационната връзка между постиженията и
жизнената проекция, която се изрази в следните насоки: намаляване
на емоционалната въвлеченост в миналото, наличие на повече събития, с които индивидите се идентифицират в настоящето и които
прерастват в цели в бъдещето. Следователно, колкото по-големи
успехи има субектът в дадена дейност, в която е афективно включен
и изпитва удовлетворение и поле за социална изява, толкова е поголяма вероятността тази дейност да бъде включен като цел за
развитие в бъдещите жизнени планове.
Следователно, бих приела, че различните активности, извършвани в учебно и извънучебно време имат влияние не само върху
постиженията на подрастващите, а и върху тяхната самооценка и
жизнена проекция. Развиващото значение на дейността се изразява
не само в постиженията, а и от удоволствието, изпитвано по време
на изпълнението й. Това са главните фактори за идентификация на
подрастващия субект с ролите, предназначени от изискванията на
различните професионални и академични дейности и с което се
реализира частично развитието на Аз-концепцията в юношеството.
Тези изводи поставят някои практически въпроси, касаещи качеството на тестирането на способностите и уменията в училище и
обхващат проблема за тяхното ранно идентифициране, което да
способства за правилното професионално и образователно ориентиране на подрастващите. Това ориентиране не би следвало да се
осъществява едва в края на горна училищна възраст, когато юношата планира постъпването си в университет или избора на работа, а
трябва да се осъществява още с постъпването в началното училище
и с проследяване развитието на способностите през годините.
Необходим е и определен набор от различни извънкласни дейности
за лицата с различни потребности, в които те активно да развиват
уменията и възможностите си и да изградят високо ниво на
компетентност. Те биха били и прекрасна основа за формирането на
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реалистично ниво на самооценка чрез съпоставяне с другите в една
конкурентна среда от връстници. Така могат да се осигурят не само
добри експерти на професионално ниво, но и изградени личностно
индивиди с ясни цели и жизнени проекти за бъдещето.
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ПРИНЦИПИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПОВЕДЕНИЕТО В РЕЗУЛТАТ
ОТ ЛИПСА НА ПРИВЪРЗАНОСТ ПРИ ДЕЦАТА
В СИСТЕМАТА НА ГРИЖИ
Надя Танева
Докторант в ПУ “Паисий Хилендарски”
Проучване за децата, отглеждане в социални домове, показва, че
доброто физическо обгрижване не е достатъчно за развитието на
физически и психологически здрави деца с оптимално интелектоално
функциониране. За да се развива нормално, детето се нуждае от основен
обект на привързване. Крайно необходимо за нормалното развитие е
присъствието на човек, който да отговаря на нуждите на детето и,
който да инициира положителни дейности с него. Процеса на включване
на оживени социални взаимодействия с дадено дете и готовността за
отговор на неговите сигнали и опити за сбижаване се нарича „майчинство”. Няма толкова голямо значение кое е лицето, важното е да има
някой, който да задоволява тези нужди.
PRINCIPLES FOR DEALING WITH BEHAVIOR CAUSED BY THE LACK
OF AFFEVTION IN CHILDREN CARE SYSTEM
Nadia Taneva
Rhd student at university “Paisii Hilendarski”
Study on children raised in orphanages showed that the physical care is
not sufficient for the development of physical and psychological healthy
children intelektoalno optimal functioning. In order to develop normally, a child
needs the main object of attachment. Essential for normal development is the
presence of a person who meets the needs of the child and to initiate positive
actions with it. Process involving lively social interaction with a child and
preparedness for its signals and attempts sbizhavane called „motherhood" . Not
so important what the person it is important to have someone to meet those
needs.

Привързаността е дълбока и трайна връзка, образувана между
детето и този, който се грижи за него в първите няколко години от
живота му. За формирането на привързаност важно влияние имат
всички компоненти на човешката личност – ум, тяло, емоции,
отношения и ценности. Привързаността не е нещо, което родителите правят за децата си, а нещо, което децата и родителите
изграждат заедно на базата на реципрочни отношения. Привързаността може да бъде създадена само в контекста на отношенията,
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включващи отглеждане, невредима власт, очен контакт, усмивка,
позитивен афект и нужда от изпълнение. Montague /1986 г./ смята,
че комуникацията предадена чрез докосване е най-силния начин да
се създаде човешкото отношение. Привързаността привлича обич и
грижовно докосване, така както и сензитивността в подходящи
граници и предели.
Когато децата са силно привързани към единия родител, това
им позволява да развиято както доверие, така и самостоятелност.
Тези най-ранни отношения влияят както на физическото и интелектуално развитие, така и на формирането на основата на психологическо развитие.
Силната привързаност може да даде възможност на детето да:
• Дистигне своя пълен интелектуален потенциал
• Да разбира това, което възприема
• Да мисли логично
• Да развие социални чувства
• Да развие съвестта си
• Да се доверява на другите
• Да разчита на себе си
• Да се справя по-добре със стреса и неудовлетвореността
• Да намали чувството си на ревност
• Да преодолее обичайните страхове и притеснения
• Да засили чувството си за самооценка.
Депресивните, малтретиращи или неглижиращи родители не
могат да отговарят на детските емоции и нужди, поради което
детето израства без необходимата външна регулираща подкрепа
/Robinson, Geaves, 1996/, което резултира в три основни реакции:
1. Разстройства в чувствата за себе си – чувство за алиенация и
самота, нарушена представа за собственото тяло.
2. Неспособност за контролиране на импулсите – физическа и
сексуална агресия, самообезобразяване.
3. Липса на доверие и интимност, при което приемат другите
като заплашващи / Cole, Putnam, 1992 /.
Често срещани симптоми при деца с проблеми
в привързаността
1. Развитие на съвестта
• Може да не показва нормално безпокойство след агресивно
или жестоко държане.
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• Може да не показва вина, когато не спазва закони или
правила.
• Може да прехвърля вината върху другите.
2.
•
•
•

Контролиране на импулсивността
Не се контролира добре, разчита на другите.
Показва липса на предвидливост.
Има слаба концентрация на вниманието.

3.
•
•
•
•

Самоуважение
Не може да изпита удовлетворение от добре свършени задачи.
Възприема се като недостойно за нещо хубаво.
Възприема се като неспособно на промяна.
Трудно се забавлава.

4.
•
•
•
•
•

Междуличностни взаимодействия
Липса на доверие у другите.
Изисква обич, но му липсва задълбоченост във връзките.
Проявява враждебна зависимост.
Изпитва нужда да контролира всички ситуации
Социална незрялост.

5. Емоции
• Не може да разпознава собствените си чувства.
• Затруднява се да изразява правилно чувствата си, особено
гнева, тъгата и объркването.
• Трудно разбира чувствата на другите.
6.
•
•
•
•
•
•

Познавателни проблеми
Затруднява се с основните причинно-следствени връзки.
Изпитва проблеми с логическото мислене.
Създава впечатлението, че има объркани мисловни процеси.
Затруднява се да мисли напред.
Може да има объркано чувство за време.
Изпитва затруднения с абстрактното мислене.

7. Проблеми с развитието
• Може да има затруднения в разбирането на чутата
информация.
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• Може да изпитва затруднения при вербалното изразяване.
• Може да има сериозни двигателни проблеми.
• Може да е със забавени адаптивни умения за фините
движения.
• Може да има забавено личностно-социално развитие.
• Може да има несъответстващи си нива на уменията в
горните области.
Управление на поведения в резултат от проблеми
с привързаността
Много деца в системата на грижи не са развили нормална
здрава привързаност към родителски фигури. Проблемите често
датират от предишни по-ранни преживявания с биологичните родители. Преживяванията в системата на грижи по-късно, многобройните премествания /в институции и при различни обгрижващи/
допълват трудностите, които изпитват при създаването на доверие
към другите, както и при придобиването на подходящо чувство на
сомостоятелност.
Повечето от проблемите с привързаността се изразяват чрез
дисбаланс между зависимост и самостоятелност, разбиране за
заобикалящата среда и себе си и контрол противопоставен на
липсата на контрол.
Показателите и симптомите на проблемите с привързаността,
които определеното дете проявява, са резултат от начина, по който
родителите са се държали към него/нея, обстановката, и конкретните психологически характеристики на самото дете. Като цяло,
деца, които са били крайно неглижирани, са по-податливи на
истинска липса на привързаност.
Повечето даца с проблем с привързаността не вярват, че
възрастните може да са на тяхно разположение. Те може да вярват,
че не заслужават обич и грижа. Следователно поведения, които са
резултат от проблеми с привързаността, се управляват чрез изграждане на доверие и привързаност между детето и родителските
фигури.
Тъй като някои деца с проблеми с привързаността не са се
нучили да вярват в собствените си възможности, всяко нещо,
направено да поправи поведението на детето, също трябва да му/й
помогне да успее и следователно да подобри самооценката си.
Възрастните няма да помогнат на тези деца ако ги пренебрегват,
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подиграват им се или ги увличат в битки за надделяване над
поведението им.
При работата с проблеми с привързаността, както и при други
трудни поведения, е полезно да се съсредоточим и разберем как
детето се е приучило на съответното конкретно поведение. За какво
е служило то? Ако се признае цеността на целта, тогава възрастните
могат да помогнат на детето да се научи на по-лесни и адаптивни
начини, за да се задоволят първопричините. Като цяло, хората се
противопоставят и се придържат към поведения или вещи, които
другите искат да им отнемат. Поради тази причина вместо да се
фокусира върху нежеланото поведение, много по-ефективно е
активно да се помогне на детето да се научи на алтернативни
методи, за да посрещат нуждите си.
• Отдръпване от взаимодействие
Поради липсата на доверие към системното присъствие на
възрастните и страх от поведението на възрастните, много деца с
проблем с привързаността се отдръпват от взаимодействие с
възрастните. Повечето деца с проблеми с привързаността избягват
взаимодействие с възрастните чрез избягване на визуален контакт.
В този момент намесата трябва да бъде повече подкрепяща,
отколкото контролираща или конфронтираща напр. “Намирам, че
чувам по-добре какво ми казват хората, когато ме гледат. За мен е
много важно наистина да те чувам. Ще ми е в помощ, ако се
гледаме, когато си говорим.”
Някои деца ще се отдръпнат, когато възрастните се протегнат
към тях. Те трябва да се научат, че няма нищо лошо да им се случи,
ако възрастните ги докоснат. Тези деца може да се нуждаят от
кратки, изразаващи физическа обич ласки от време на време през
целия ден. Когато започнат да се чувстват емоционално близо до
родителите се, те може да се паникьосат и да не се държат добре.
Има несъзнателно желание да се държат емоционално и физически
настрана от възрастните като така намаляват крайната катастрофада загубиш хора, които си научил да обичаш.
Деца, които се отдръпват, трябва да се научат, че възрастните
ги харесват и ценят компанията им. Нуждаят се от деликатно, но
постоянно насърчаване да бъдат близки до родителите си.
Някои деца в системата на грижи се отдръпват, защото са
депресирани от раздялата с биологичните си родители. Те често
изглеждат потънали в собствените си мисли, рядко споделят с
останалите.
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Други деца на пръв поглед не се въздържат от физически
контакт, но изглежда имат бариера, която ги предпазва емоционално. Тези деца показват слаба реакция към емоциите на другите и
рядко споделят чуствата си. Вместо да са потънали в мислите си, те
са емоционално откъснати от другите. Този емоционален щит
служи не само да защитава детето от близостта с възрастните, но и
да го/я защити от силните чуства на тъга и гняв. Тези деца често се
нуждаят от професионална помощ.
• Агресивно и хиперактивно поведение
Ако възрастните се страхуват от силните чуства на детето, и
детето се научава да се страхува. Една от главните задачи на
родителите е да помогнат на детето да признае и освободи
емоциите си по подходящ за възрастта начин. Деца, чиято агресия
идва от силни чуства, трябва да се научат на по-приемливи начини
на изразяване на тези чуства и желания. Децата трябва да се
приучават на начини за освобождаване на гнева, които не включват
физическа болка за никого или разрушаване на предмети. Ако
автоматичната реакция на детето е да удря или рита, тогава
възрастният трябва да идентифицира различни предмети, които
могат да бъдат удряни, без да се нарушават правилата.
Младежите често са уплашени от собствените си гневни
импулси. Те осъзнават, че с по-голямото си тяло възрастният
трудно би могъл да има физическо предимство над тях. Като цяло,
когато са ядосани, младежите са като ураган. Възрастните могат да
дадат модел за подходящо поведение в тази ситуация, като си
тръгнат с думите “Имам нужда да поохладя страстите преди да
поговорим разумно за случилото се.”
Когато детето е хиперактивно, но не и извън контрол, на него
може да му се помогне чрез изпозването на някакви техники за
засичане на време, за да му се осигури възможност да се успокои
напр. “Можеш да станеш от стола, когато си решил какво ще
правиш, като станеш.” Това помага на импулсивното дете да се
концентрира върху следващата дейност вместо върху тази, която ги
е довела до това състояние.
• Безразборна привързаност
Дете, което проявява безраборна любвеобвилност към всеки ни
казва, че никой не е важен за него и че е еднакво близко с всички. В
тези случаи имаме дете, което желае физическа близост. Това е
положително. Новите нужди за приучаване са свързани с определянето на малък брой подходящи възрастни, към които детето може
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да се обърне, когато има нужда от прегръдка или да седне в някои.
Проблемът трябва да бъде открито обсъден с детето.
• Детето – родител на самото себе си
Някои деца с проблеми с привързаността са се научили
обикновенно по неволя да се грижат сами за себе си. Когато са
настанени в приемно или осиновителско семейство, те се държат
така като че ли нямат нужда от родители. Когато тези деца наистина
се нуждаят от помощ, вместо да помолят за такава, те дават на
възрастните разрешение да им помогнат напр. “Можеш да ми
завържиш обувките.”.
Да бъдеш родител на такива деца изисква много деликатен
подход, целящ постепенно да се помогне на детето да се отпусне и
да помоли/ позволи на подходящия възрастен да му помогне.
Послания, които предават радостта и желанието на възрастния да
помогне, са ефективни при париране на ранни преживявания в тази
област.
• Липса на самосъзнание
Някои деца, преживели насилие, може да са много съзнателни
по отношение на хората, които ги заобикалят, но да нямат усещане
за собственото си тяло. Те могат да пеяждат до такава степен, че да
повръщат. Може да не реагират на болка или крайни температури
по нормален начин. Проблемите с напиакването са често срещани
както през деня, така и през нощта. Понякога се появява и наакване.
С подходяща родителска грижа децата се научават кое
състояние на дискомфорт с какъв тип облекчение се намалява.
Малкото дете скоро се научава, че определен тип телесен дискомфорт се облекчава от храната. По- късно той/ тя научават, че думата
за това е “глад”. На ранен етап в проучването на тоалетни навици
детето асоциира чуството на дискомфорт от пълен пикочн мехур
само след като той/ тя е уринирал. Постепенно детето все повече
осъзнава чувството на пълен мехур и се научава да ходи до
тоалетната. Но отново това се получава, когато обръщат внимание
на дискомфорт на детето и могат да помогнат на детето отново да се
чувства комфортно.
В семейства с насилие или неглижиране неудоволствието на
детето не се облекчава редовно, а всъщност в семейства с насилие
детето може да се научи, че изразяването на телесен дискомфорт
води до още повече болка. Така че детето се научава да не обръща
внимание на собствените си нужди, а да съсредоточава вниманието
си върху другите и техните хужди. Тези деца стават хипер474

бдителни, винаги се интерисуват от чуствата и настроенията на
възрастните, които се грижат за тях, но не възприемат собствените
си.
Задачата за тяхното преобучаване е да се научат да обръщат
внимание на собствените си телесни усещания. Дете, което се
подмокря през деня, трябва да бъде научено на тоалетни навици без
значение от възрастта. Това означава, че трябва да му се напомня
като на малко дете. Дете, което преяжда, е склонно да поглъща
храната без да я дъвчв или вкусва. В такива ситуации може да се
укаже полезно да се сервира на малки порции. Това намалява
бързото хранене и когато детето започне да дъвче, обикновено
апетитът намалява.
Родителите могат да приучат усещанията на тялото напр.
“Почти обяд е, аз съм гладна, а ти?” или обратното “Яде много.
Басирам се, че ти е тежко.”
Или когато детето падне и се нарани родителите могат да
кажат “Сигурна съм, че боли.”
• Забавено развитие на съвестта
Основата за развитие на съвестта е доверието на детето в
другите и привързаността към някой. С активна работа от страна на
възрастния и детето обикновено е възможно да се ускори прогреса
на съвестта до 10 годишна възраст. Най- често срещаната пречка
пред развитието на съвестта е идеята на родителите, че трябва да
могат да вярват на детето, преди да могат наистина да го
възпитават. Истината е точно обратната. Детето трябва да се научи
да вярва, че възрастните са достатъчно загрижини да го закрилят от
допускането на сериозни грешки. Да са достатъчно загрижени да
предоставят достатъчен надзор, дори когато не е лесно да се
направи това. Детето трябва да се научи, че възрастните поставят
граници, защото ги е грижа за детето, а не защото възрастния
трябва да контролира всичко.
Детето също трябва да знае, че родителят ще се държи с него,
когато той/ тя се нуждаят от подкрепата на възрастните.
Докато детето изгражда това чувство на доверие, родителите
трябва да знаят какво прави то. Детето трябва да бъде под
наблюдението на възрастен през повечето време. Родителите трябва
по-скоро да създават атмосфера на загрижиност, а не на недоверие.
При улесняването на развитието на съвестта от по-голямо
значение са логическите последици, отколкото несвързаната дисциплина. Например да работиш, за да възтановиш откраднати пари
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има повече смисъл, отколкото забрана за гледане на телевизия или
излизането от къщи за една седмица.
Лъжата или кражбата може да се случват поради други
причини. Най-честата причина за лъжата е, че човек не иска да си
навлича неприятности. Някои от лъжите може да са преувеличаване/пожелателно мислене за родните им семейства. Те се нуждаят от
помош, за да изградят самооценката си и да работят по разрешаване
на проблемите със загубите.
Деца, които крадат само от родителите/членове от семейството
си, обикновено демонстрират, че не получават достатъчно обич и
внимание. Това отразява тяхното възприятие, но не винаги и реалността. Други деца крадат, когато ревнуват от връстниците си в
училище или когато присвояването на неща е станало навик.
• Психотични симптоми
Някои деца в системата на грижи са много сериозно увредени и
проявяват симптоми на психоза. Те се държат по начин различен от
този на деца на каквато и да било възраст. Често общуването с
психотични деца няма много връзка и смисъл. Начинът, по който
детето откликва, няма много общо с това, което се случва. Често
има преобладаващо настроение, което не е подходящо за ситуацията. Нормалния диапазон на чувства не се проявява. Мисловните
процеси не са логически. Тези деца може да чуват или виждат неща,
които другите не могат. Деца с голям брой от тези симптоми трябва
да получат пълна психиатрична оценка.
Симптомите често срещани при умствено болни деца са:
• Крайно отдръпване от взаимодействие, държат се като че ли
другите не присъстват.
• Неподходящ афект например смях, плач или ярост без видима причина.
• Фантазии, които са толкова силни, че пречат на ежедневното функциониране.
• Пълна липса на интерес към взаимодействие с връстниците
си, липса на нормално взаимодействие с връстниците си.
• Изключителна липса на откликване на други хора.
• Липса на подходящи страхове/или ненормални страхове,
които се отразяват на ежедневното функциониране.
• Слухови или визуални халюцинации.
• Неразвитие на реч или изчезване на речта след като се е
развила.
• Некомуникативна реч.
476

• Постоянен ненормален ритъм на речта.
• Странни пози или постоянно ходене на пръсти.
• Самонараняване.
• Забележително настояване за еднообразност като рутина
или поставяне на предмети на определени едни и същи места.
Техники за работа за насърчаване на привързаността
Как да реагираме на цикъла на възбуда и успокоение:
• Да използваме на изблиците на раздразнителност на детето
за насърчаване на привързаността
• Да откликваме на нуждите на детето, когато то страда от
физическо заболяване
• Да придружаваме детето при посещенията му на лекар или
зъболекар
• Да помагаме на детето да изрази и да се справи с чувствата
на гняв и фрустрация
• Да споделяме изключителното вълнение на детето по
отношение на неговите постижения
• Да помагаме на детето да се справи с чувствата си при
преместването
• Да помагаме на детето да се справи с двойнствените
чувства, засягащи неговото биологично семейство
• Да откликваме на нуждите на детето, когато то е наранено
• Да възпитаваме детето по сексуалните въпроси
I.

II. Иницииране на положителни взаимодействия:
• Да даваме първоначален израз на обичта си: прегръщане,
целувки, физическа близост
• Да четем на детето
• Да играем игри
• Да пазаруваме дрехи/играчки за детето заедно с него
• Да излизаме заедно по специални поводи: да хидим на цирк,
на представления и други
• Да подпомагаме дейностите на детето извън дома като
осигуряваме транспорт или сме водач на групата
• Да помагаме на детето при подготовката на домашното,
коато е необходимо
• Да учим детето да готви
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• Да казваме „Обичам те”
• Да запознаваме детето с членовете на разширеното
семейство чрез снимки и разговори
• Да помагаме на детето да разбере семейните „шеги” или
поговорки
• Да учим детето да участва в семейните занимания като игра
нанбоулинг, излети или каране на ски
III. Поведение, с което да покажем на детето, че го смятаме за
свое:
• Да насърчаваме детето да нарича родителите „мамо и
татко”
• Да добавим презиме, за да включим значимо за семейството
име
• Да поставим снимки на детето на стената
• Да включваме детето в семейните събирания и други
дейности с подобен характер
• Да включваме детето в посещенията при баба и дядо
• Да включваме детето в семейните ритуали
• Да организираме религиозни или други церемонии, с които
да вкллючим детето в семейството
• Да купуваме нови дрехи на детето, за да научим какъв е
размера на дрехите му, предпочитанията му за цветове или стил на
дрехите и други подобни неща
• Да правим заявления от рода на „В нашето семейство ние
правим това по този начин”, по начин, който показва желанието ни
да помогнем
• Да съобщим на външни хора за настаняването
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IV.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Детето, което е изградило сигурна привързаност с положителни очаквания към себе си и към другите, подхожда към света с
доверие. Когато детето е изправено пред потенциално тревожни
ситуации, съществува вероятност то да се заеме ефективно с тях
или да потърси помощ, за да направи това. Обратно, тези деца,
чиито емоционални нужди не са задоволявани по последователен
начин, реагират на света като се отдръпват или като се борят с него.
Децата със сигурна привързаност като бебета са по-издръжливи,
независими, отстъпчиви, способни на емпатия и социално подготвени от другите. Те имат по-голямо самочувствие и изразяват
повече положителни и по-малко отрицателни чувства отколкото
деца, които са имали несигурна привързаност като бебета.
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Abstract: The report presents the results of a research project on the
social functioning of individuals with prehypertension and their experience of
significant life events in order to prove the link between some elements of social
interaction, the individual level of significance of each event and the increase of
blood pressure in contrast to those without increased blood pressure at the
same age. The results suggest that the individuals with prehypertension enter
social relations that are different from the social relations enjoyed by those who
are healthy and experience the life events with different intensity, frequency and
duration.
Key words: Prehypertension, young age, social functioning, life events

УВОД
Прехипертонията не е заболяване (Николов Ф., 2010) [2].
Понятието прехипертония съществува от 2003 г. [3] и се дава от
JNC-7 (Joint National committee on High Blood Pressure) – ръководство за превенция, оценка и лечение на хипертонията в САЩ. Като
прехипертонично кръвно налягане се определят стойностите 120139/80-89 mm Hg, а като нормални - < 120/< 80 mm Hg. Аргумент за
въвеждане на категорията е фактът, че пациентите с прехи-пертония
имат по-висок сърдечно-съдов риск. Повишаване на артериалното
налягане с 20/10 mm Hg., съответно за систола и диастола, удвоява
сърдечно-съдовия риск (Николов Ф., 2010). Има приведени медицински доказателства доказващи, че граничното състояние на
кръвното налягане утроява риска за миокарден инфаркт[4]. Други
пpоучвания доказват, че прехипертонията може освен да повиши
риска от инфаркт, то повишава и риска от инсулт и сърдечна недостатъчност[5]. Прехипертонията не е свързана с определени симптоми и единственият начин да се открие тя е като се следят стойностите на артериалното налягане Над 30 % от възрастните имат
прехипертония, а сред урбанизираната популация на развиващите
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се страни честотата нараства до 44-47 %. Тя е по-често срещана при
мъжете. С времето това състояние се влошава. Установено е, че в
рамките на 4 години при 1/3 от хората на възраст между 35 и 64 год.
с диагностицирана прехипертония тя прогресира в хипертония[6].
ЦЕЛ на проучването е да се установят психологическите
особености на лицата с прехипертония в социалното функциониране и преживяване на жизнено значимите събития.
За реализирането на целта се извеждат следните основни
ХИПОТЕЗИ:
1. Между лицата с прехипертония и контролните (здрави) лица
съществува разлика в стила на преживяване на житейските
ситуации;
2. Съществува разлика в социалното общуване на лицата с прехипертония и контролните (здрави) лица;
С цел да се докажат или опровергаят изведените хипотези се
поставят следните ЗАДАЧИ:
1. Да се проучи статуса на социално функциониране на лицата
с прехипертония;
2. Да се констатират параметрите на преживяване на жизнено
значимите събития.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Изследването е проведено в периода 2011-2013 г. Обхванати са
230 млади лица на възраст 19-44 год. (по критериите на Световната
Здравна Организация) от гр. В. Търново в практиката на общопрактикуващи лекари и лекари от Служба по трудова медицина, в
рамките на проведените профилактични прегледи. От тях за 139
лица (60,40%) лекарите прецениха, че са в състояние на прехипертония. Отделно при 91 здрави лица (39,60 % от изследваните),
които са без наличие на ССЗ, се измериха стойности на кръвното
налягане в рамките на нормата. Стойностите на кръвното налягане
при здравите лица също бяха констатирани от лекар.
За целите на изследването се оформиха 2 основни прехипертонични подгрупи /А и А¹/ - 19-29 г. и 30-44 г., както и контролните
здрави групи /Б и Б ¹/.
а/ Група А – основна; възраст 19-29 г.: 27 жени и 46 мъже с
прехипертония
б/ Група Б – контролна - здрави лица на същата възраст: 31
жени и 24 мъже
в/ Група А¹ - основна; възраст 30-44 г.: 27 жени и 39 мъже с
прехипертония
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г/ Група Б ¹ - контролна - здрави лица на същата възраст: 26
жени и 10 мъже
Критерии за включване в проучването бяха възраст (млада по
СЗО) и стойностите на кръвното налягане.
Приложихме следния МЕТОДИЧЕН ПОДХОД:
1. Собствена Анкетна карта
Картата е самостоятелно разработена за целите на
изследването и включва индивидуалните данни на лицето за пол,
възраст, образование, работа, семейно положение, коморбидност и
измерените стойности на кръвното налягане.
2. Скала за жизнено-значими събития
Използвахме скалата на Holmes & Rahe, (1967) като за целта на
нашето изследване я модифицирахме: Изследваните лица попълват
ЖЗС в рамките на преминалите 10 год. и дават лична прогноза за
ЖЗС през предстоящите 12 месеца. В допълнение те отразяват
интензивността на преживяване на съответното ЖЗС (3-силно; 2умерено и 1-слабо), както и дали то е актуално в момента на
провеждане на изследването.
3. Статистически методи
Използвани са следните статистически методики, позволяващи
преценка на социалното и индивидуално-психологично функциониране на личността на изследваните:
• Дисперсионен анализ (ANOVA, MANOVA) за проверка на
хипотези за равенство между повече от две средни.
• Вариационен анализ за представяне на статистическото
разсейване между случаите в изследваната съвкупност по разновидности на даден признак;
• Корелационен анализ за изучаване на коефициенти (корелации) между променливи.
• Сравнителен анализ (оценка на хипотези) – статистическо
сравнение на резултатите, за да се представи разликата между
изследваните групи от признаци;
Данните са обработени статистически чрез SPSS v. 17, като са
използвани описателни показатели за количествени и качествени
променливи и са представени в табличен и графичен вид.
РЕЗУЛТАТИ
Сравняването на групите на лицата с прехипертония и
контролните здрави лица сочат следните особености[1]:
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1. Статус на социално функциониране (Демографски
фактори)
В основната група беше намерена силна зависимост между
трудовата заетост, пола и възрастта (r = 0,74 p < 0,001), а в
контролната група зависимостта е значителна (r = 0,59 p < 0,001).

Фиг. 1. Трудова заетост по пол и възраст

Данните от цялата извадка (фиг. 1) показват, че лицата на възраст 19-29 г. предимно не работят, в сравнение с лицата на 30-44 г.
В основната група прави впечатление по-високия процент на
неработещите, в сравнение с контролните лица на същата възраст и
пол. Най-много трудово незаети лица се констатираха при 19-29 г.
жени с прехипертония. Неработещите по-възрастните лица с
прехипертония (30-44 г.) и от двата пола също се доказа, че са
повече, в сравнение със здравите.
Според резултатите (фиг. 2) в основната група представителите
във възрастовата група 19 – 29 г. имат предимно средно образование (53,40 %), докато по-възрастните представители в поголямата си част са висшисти (60,60 %). Подобна е тенденцията
както при мъжете, така и при жените. Единствено в основната група
има мъже без образование - 2,20 % при 19-29 г. и 2,60% при 30-44
г., както и група с основно образование – 5,10 % (30-44 г.).
Единствено прехипертоничните 30-44 годишни жени са посочили,
че имат друго образование като най-често това е полувисше
образование (3,70%). Прехипертониците имат по-нисък образователен ценз, в сравнение със здравите (фиг. 2). Учащите млади жени в
основната група са повече(96,30%), отколкото в контролната(71%).
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Фиг. 2. Образование по пол и възраст

В основната група беше намерена значителна зависимост (r =
0,66 p < 0,001) между семейното положение и възрастта, като във
възрастовата група 19-29 г. преобладават несемейните представители (91,80 %) - повече от контролите (80%), докато в по-горната
възрастова група преобладават женените представители (57,60 %),
но по-малко от контролите (58,30%)(фиг. 3).

Фиг. 3. Семейно положение по пол и възраст
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Разглеждането на семейното положение по полов признак в
основната група показва, че има съществена разлика и значителна
зависимост (r = 0,58 p < 0,001) между възраст и семейно положение
при мъжете, като младите мъже са по-скоро необвързани (89,20 %),
докато по-възрастните мъже са женени (53,80 %)(фиг. 3).
При жените също се наблюдава разлика при двете възрастови
групи, но се констатира по-силна зависимост (r = 0,77 p < 0,001).
По-младите жени са необвързани (96,30 %), докато по-възрастните
са в повечето случаи омъжени (63 %)(фиг. 3).
Единствено в основната група има представители, които са
разведени, респ. 2,60 % мъже на възраст 30-44 г. и 14,80 % жени на
възраст 30-44 г.
В категорията живеещи на семейни начала 30-44 г. мъже с
прехипертония имат сравнително висок дял, който ги поставя на
второ място по този показател (фиг. 3).
В информацията от табл. 1 прави впечатление, че по-висока
заболеваемост имат представителите на основната група, където
жените и мъжете на възраст 30-44 г. са на първите места. Те имат и
коморбидност.
Табл. 1. Заболяваемост по пол и възраст (основна/контролна групи)
Заболяване
Групи
Основно
заболяване
Второ
заболяване

Жени
19 - 29
Основна/Контр

30 – 44
Основна/Контр

Мъже
19 - 29
Основна/Контр

30 - 44
Основна/Контр

7,40 % / 3,20%

25,90%/15,40%

10,90 %/ 4,20%

20,50 % / 10%

0% / 0%

7,40% / 0%

0% / 0%

5,20% / 0%

Средната продължителност на първо и второ заболяване в
основната група е по-кратка (1-12,5 г.), в сравнение с контролната
група (10-14-16 и 30 г.).
2. Параметри на преживяване – Жизнено-значими събития
(ЖЗС)
От табл. 2 е видно, че броят на преживените ЖЗС в основната
група е по-голям, отколкото в контролната група (с изключение на
младите жени) като най-голям относителен брой има в подскала
„Личен живот”. Статистически значими разлики (р < 0,05) се
доказаха в подскала „Семейство” при мъжете и от двете възрастови
групи. Прехипертоничните по-възрастни мъже преживяват поголям брой ЖЗС (85,70%), отколкото здравите (21,40%), а 19-29
годишните мъже ги преживяват с най-голяма сила. При младите
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мъже се констатира и умерена зависимост (r = 0,33) между
повишените стойности на кръвното налягане и силата на
преживяване на ЖЗС от подскала „Семейство”. Статистически
достоверна разлика (р < 0,05) при жените и от двете възрастови
групи беше намерена за ЖЗС в подскала „Работа” като жените от
основните групи са преживяли по-малко на брой събития в
сравнение с контролните. При по-възрастните жени беше намерена
съществена разлика (р < 0,05) в силата на преживяване на ЖЗС в
подскала „Семейство” като за тези от основната група те имат помалко значение в сравнение с контролната.
Табл. 2. Честота на преживените жизнено-значими събития

Основна
група

Контролна
група

Жени
Мъже
Жени
Мъже

19 – 29
30 - 44
19 – 29
30 - 44
19 – 29
30 - 44
19 – 29
30 - 44

Общ
резултат

Жизнено
събитие
„Семейство”

51,20 %
90,70 %
76,70 %
86,00 %
86,00 %
79,10 %
67,40 %
51,20 %

14,30 %
85,70 %
42,80 %
85,70 %
71,40 %
71,40 %
50,00%
21,40 %

Жизнено
събитие
„Личен
живот”
83,30 %
100,00 %
94,40 %
88,80 %
94,40 %
88,80 %
72,20 %
77,70 %

Жизнено
събитие
„Работа”
45,50 %
50,00 %
90,90 %
81,80 %
90,90 %
72,70 %
81,80 %
45,50 %

По-интензивно и статистически значимо преживяване се
доказа при 30-44 г. жени от основната група, в сравнение с 19-29 г.,
за следните ЖЗС – „Промяна в доходите”, „Промяна в ритъма на
съня”, „Промяна в навиците за хранене”.
Във възрастовата група на 19-29 г. жени се доказа по-слабо
преживяване (р < 0,05) в основната група, в сравнение с контролната, на следните ЖЗС: В подскала „Личен живот”: „Промяна в
доходите”, „Промяна в стандарта на живот”, „Промяна от интимен
характер”, „Промяна в съня” и „Промяна в навиците за хранене”. А
в подскала „Работа” – „Начало на служебната дейност”.
За мъжете на 19-29 г. се доказаха статистически разлики в
интензивността на преживяване на ЖЗС и в трите подскали. В
подскала „Семейство” 100% от основната група преживяват силно
ЖЗС „Смърт на родители или близък роднина” (р < 0,05), за разлика
от лицата в контролната група. В подскала „Личен живот” статистически значими по-силни преживявания 19-29 г. мъже с прехипертония имат за събитията „Юридическо провинение”, „Промяна в доходите”, „Вземане на заем за къща, кола или друга скъпа
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вещ”, „Смяна на местоживеене”, а по-слаби за ЖЗС „Промяна в
количеството и ритъма на съня”. В подскала „Работа” по-силни са
преживяванията в основната група (р < 0,05) за ЖЗС „Смяна
професия или месторабота”, „Неприятности с началник”, „Промяна
на работното време или условията на работа”, „Промяна в
продължителността на работното време”, а по-слаби (р < 0,05) за
ЖЗС „Смяна на училище или ВУЗ”.
Жените между 30 и 44 г. от основната и контролната групи
също показаха статистически значими разлики в силата на преживяване на ЖЗС от трите подскали. По-слабо (р < 0,05) преживяване
на жените от основната група се регистрира при следните ЖЗС –
„Раздяла със съпруг без развод”, „Сключване на брак” и „Промяна
от интимен характер”. А по-силно 30-44 г. жени с прехипертония, в
сравнение със здравите жени на същата възраст, са преживявали
„Болест или отклонение в поведението на член от семейството”(100%), „”Промяна в доходите”, „Промяна в навиците за
хранене”, „Нова година или друг празник, свързан с повече приятни
или неприятни преживявания от обикновено”, „Незначителни
нарушения на закона”, „Смяна на професия или месторабота” и
„Промяна на работното време или условията на работа”.
Статистически разлики в силата на преживяване на ЖЗС от
трите подскали се доказаха и при 30-44 г. мъже. Мъжете от основната група по-силно (р < 0,05) са преживявали „Повече или помалко контакти със съпругата или децата от обикновено”, „Промяна
на личните навици”, „Промяна в честотата на обществените
ангажименти”, „Смяна на професия или месторабота”, а по-слабо (р
< 0,05) – „Голям личен успех”, „Промяна в количеството и ритъма
на съня” и „Неприятности с началник”.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖЗС в основната група
Като цяло жизнените събития се преживяват по-дълго сред
представителите на основната група в сравнение с контролната.
Статистически значими разлики в продължителността на
преживяване се доказаха в групата на 19-29 г. мъже като мъжете от
основната група значително по-дълго, в сравнение с контролите,
преживяват ЖЗС “Промяна в службата”, “Започване или приключване на училище, ВУЗ”, “Раждане на дете”, “Промяна в навиците за
хранене”. По-кратко 19-29 г. мъже с прехипертония са преживявали
“Незначителни нарушения на закона” (р < 0,05).
При 30-44 г. жени от основна и контролна групи се доказаха
статистически разлики в продължителността на ЖЗС от подскали
„Работа” и „Личен живот”. По-дълго (р < 0,05). жените с пре488

хипертония са преживявали ЖЗС „Смяна на жилище или
местоживеене”, „ Промяна в службата” и „Промяна в стандарта на
живот”, а по-кратко (р < 0,05) – „Неприятности с началник”.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В обобщение на личните качества на прехипертониците може
да се каже, че поради агресивната си склонност, ригидност и
неумения да се грижат за себе си всички представители на
основната група преживяват най-много на брой ЖЗС в подгрупа
„Личен живот”, но с най-слаба сила. Поради дефицит в отделянето те са изключително свързани с рожденото си семейство - найважната за тях област е семейството, където преживяват с найголяма сила сравнително по-малък брой събития. Ориентирани са
към постижения в дейностите, изграждат самочувствие чрез
работата си, като цяло не влагат голям ресурс в образованието и
затова имат по-ниска трудова заетост и по-ниско образование.
Покачването на кръвното налягане и трудовата заетост са
обратно пропорционално свързани. Когато тя е по-ниска има повисоко кръвно налягане. Ригидността им и това, че държат да
изпъкват и да ги оценяват добре, ги кара да преживяват „Смяна на
професия или месторабота”, „Уволнение, съкращение” и „Повишение/понижение в работата”. Трудното им свикване с промените в
работата се отразява на преживяването при промяна в службата.
Изключение правят младите жени с прехипертония. Прехипертониците умеят да зациклят в „работни” проблеми и затова продължителността на преживяване на събития от подскала „Работа” е подълга (както при събития, които преживяват и здравите, така и при
такива, които са характерни само за тях). Тъй като са ориентирани
към постижения и постигат спокойствие чрез тях, трудно свикват с
новото и не са гъвкави, те са чувствителни на „Промяна в доходите”. Затова събитието се преживява в момента на изследването от
всички прехипертоници.
Образованието също влияе, те лесно се отказват от него и
попадат в друг икономически статус. Предпочитат практическо
образование, за да могат рано да печелят чрез дейностите. Не
разпределят добре жизнените си ресурси, в стремеж бързо да
постигнат целите си. Имат ниско самочувствие и затова по-малък
брой прехипертоници преживяват „Голям личен успех”.
Споменатите по-горе личностови особености водят до специфика на преживяването с наличие на повишено кръвно налягане.
Това ни дава основание да разглеждаме съчетанието между тях и
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трудовата заетост, респ. образованието като социален предиктор за
прехипертония.
Поради липсата на психологическо отделяне на прехипертониците от рожденото семейство, наличието на проблеми със
самочувствието, уменията да се грижат за себе си и за другите, при
жените има дефицит в интеракционните стадии „свързване” и
„отделяне”, а при мъжете – в стадиите „диференциране” и „отделяне”. Жените се отличават с категоричност в партньорската връзка
(омъжени, разведени), а при мъжете има нужда от свързаност с
партньорка под различни форми. Семейният статус се влияе от
възрастта. Младите са по-скоро неженени, а възрастните са поскоро женени. Единствено разводи има в по-възрастната група.
Поради интеракционния дефицит и неуменията за общуване три от
основните подгрупи (с изключение на 30-44 годишните мъже)
преживяват смърт на близък и сексуални затруднения. Техният
начин на преживяване, отчетен като рисков за повишаване на
кръвното налягане, поставя ЖЗС „Семейство” в графата „половоспецифичен” фактор за прехипертония. Неправилното разпределение на жизнените ресурси за постигане на поставените цели, както
и незрялата психологична защита, проявяваща се при несправяне с
житейските стресори, обяснява по-високата им заболеваемост. Не е
случайно, че всички прехипертоници в момента на изследването
преживяват ЖЗС „Лична болест или лично нараняване”. Те всъщност регресират в болестта; нямат склонност да полагат грижи за
тялото си; не възприемат съня като важен източник на енергия.
В обобщение на възрастово специфичните лични качества на
прехипертониците може да се каже следното: Младите жени са
целеустремени и несамостоятелни в жизненото си функциониране.
Те се стремят да се образоват и по-слабо преживяват промяната в
доходите, отколкото по-възрастните, които се преживяват като
стожери в семейството. По-възрастните жени са осъзнали (може би
поради наличие на високите стойности на кръвното и другите
болести), че е нужно да се грижат повече за възстановяването си.
Затова те по-силно от младите жени преживяват промяната в ритъма на съня и промяната в навиците за хранене.
Склонността да остават по-дълго в негативни събития кара
възрастните представители по-дълго да преживяват събитията в
работата, семейството и личния живот, отколкото младите.
По-възрастните жени по-трудно правят компромис и затова
предпочитат развод, а по-възрастните мъже - раздяла без развод.
По-възрастните имат по-закостенели навици от младите, което ги
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кара в момента да преживяват приемане на нов член и промяна в
контактите в семейството. По-възрастните не умеят да поставят
граници и затова само те преживяват неприятности с роднини на
партньора.
Засилената борбеност и агресивна склонност в личния живот
кара по-възрастните да преживяват повече събития от младите.
Постигането на сигурност чрез материални постижения кара всички
възрастни да се вълнуват от промяна в доходите. Възрастните са поригидни и се вълнуват повече от лично заболяване (здравето е
ценност), а жените са по-честолюбиви и затова се вълнуват и от
начина на провеждане на празниците. Привързаността към рожденото семейство кара младите да преживяват смяна на жилище и
местоживеене повече от по-възрастните.
На фона на описаните характеристики мъжете показаха повисоки стойности на кръвното налягане и затова можем да приемем,
че полът е предиктор за прехипертония. По-силно изразеният
интеракционен дефицит в отделянето при мъжете ги прави посилно зависими от семейното положение. Мъжете по-малко се
грижат за себе си, не смятат съня за важен за възстановяването им и
заради това с еднаква сила групите на младите и старите преживяват ЖЗС „Промяна на съня” от подскала „личен живот”. Мъжете
са агресивни, постигат спокойствие чрез постижения, „Работата” е
приоритетната област за тях и затова преживяват по-голям брой
ЖЗС в тази подскала. Поради разчупване на ригидността и закостенялостта с напредване на възрастта намалява силата на преживяване на „Смяна на професия или месторабота” - от силна към
умерена. Но се запазва броят на преживяващите с най-голяма сила
ЖЗС „Неприятности с началник”, което за нас е доказателство, че
младите мъже с прехипертония се стремят да станат авторитети, а
по-възрастните вече са го постигнали .
Мъжете имат малко по-голямо самочувствие от жените и
затова повече от тях преживяват „Голям личен успех”.
За жените се доказа съвместимост на две ЖЗС в подгрупа
„Личен живот”, но с различно по сила преживяване. Дефицитът в
изграждането и поддържането на партньорските отношения при
жените с напредването на възрастта придобива все по-голямо
значение. Младите преживяват слабо ЖЗС „Промяна от интимен
характер”, а по-възрастните - умерено. Жените са по-грижовни,
свързани със семейството, отдадени на тях и повече преживяват
заболяването на член от семейството.
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Данните от проучването показват, че лицата с прехипертония
по формални критерии за социално функциониране – работа и
семейство, са като че ли еднакви с лицата от контролната група младите предпочитат да учат, а по-старите в младежка възраст – да
отдават сили на работа и семейство. Не се различават особено по
брой на учащи. Единствено повече учащи от контролите на същата
възраст има при младите жени с прехипертония(96,30%). Работещите в основната група са малко по-малко от тези в контролната,
като най-съществена е разликата при младите жени. Факторът
образование показа, че висшистите са повече в контролната група,
като в младата възраст тази разлика е около два пъти. В основната
група преобладава средно и средно – специално образование, дори
4,80 % са без образование. Факторът семейство показа специфики
при живеещите на семейни начала, като това е предпочитана форма
на съжителство от двата възрастови сегмента при мъжете от
основните групи и при жените от контролните групи. Оказа се, че
статутът "разведен/разведена" е валиден само за по-възрастните
жени и мъже с прехипертония. (Фиг. 1,2,3).
Налице са съществени различия, които са не само различия
между изследваните лица, но са и полово специфични различия.
Мъжете и жените в основната група създават две различни картини
по отношение на влизане в спектъра от ЖЗС. Младите жени прехипертоници (19-29г) с предпочитание учат и съчетават във
висока степен учене и работа. В това време те не се ангажират със
създаване на собствено семейство. Една част от тях опитват живот
на семейни начала, но между тях липсва жени със сключен брак. В
същото време те не са се отделили психологически от рожденото
семейство.
Младите мъже с прехипертония, от своя страна, не държат да
повишават квалификацията си. Те не учат, а една, макар и малка
част (2,20%), дори не са завършили основното си образование.
Техен приоритет е работата. За разлика от младите жени от
основната група, те са по-склонни да пробват различни форми на
съжителство с партньорка, но както и жените, така и те не са успели
да направят психологическото отделяне от рожденото семейство.
Мъжете-прехипертоници и от двете възрастови подгрупи в
областта „Работа” имат значително количество събития, много
повече на брой от жените и здравите мъже на същата възраст. Това
показва, че за мъжете с прехипертония тъкмо работата и обстоятелствата около трудовия процес са им най-важните.
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По-възрастните с прехипертония (30-44г.) преобладаващо
работят и са семейни в различните съвременни форми на брак.
Приоритетно те имат повече ЖЗС в областта „Семейство”, като за
жените и мъжете в тази група вече има и осъществени разводи.
Работата като събитийност остава на трети план, вероятно поради
факта, че тя е представлявала приоритет в по-младата възраст.
Въпреки това, спрямо ЖЗС в областта „Работа” при контролната
група, те имат 2 пъти повече такива, особено мъжете във втората
подгрупа прехипертоници. Пак там е и по-големият брой на ЖЗС в
областта „Семейство” (4 пъти повече от контролната група).
В областта „Семейство” при прехипертониците се забелязва не
само късно създаване на лично семейство, но и пространствено и
психологическо „заседяване” в родителското семейство – белег на
зависимост и ригидност, а вероятно и на вътрешна борба
(конфликт) с авторитети.
Третата област на ЖЗС „Личен живот” отразява събитийната
ангажираност на индивида със собствените навици и привички, способността му да планира и да прави оценка на личната реализация.
Тази област е от първостепенно значение за всички изследвани лица
с прехипертония, изразяващо се в преживяване на най-голям брой
събития в този спектър. В тази област различията между основната
и контролата групи се свеждат главно до склонността на прехипертониците по-дълго да остават в психотравмените събития от тази
подскала, както и да ги преживяват с различен интензитет от
здравите лица. В интроспективен план хипертониците се очертават
като хора-анализатори на своите емоции, „проиграващи” интензивно многобройните си емоционални събития отново и отново във
фантазията си. Подобен стил на оценка и себеоценка носи драматичност в събитийната ангажираност и подсказва липса на умение
за своевременно отреагиране на мястото на събитието.
Изключително значимо за прехипертониците се оказва планирането на ЖЗС. Те инвестират собствените ресурси главно в желани
и замислени, добре структурирани във времето събития, свързани с
промяна главно на стандарта на живот. Особено за представителите
от по-възрастната група това означава събития, които позволяват
по-високи доходи, ново жилище, по-добро местоживеене и/или
работно място. Специално за мъжете-прехипертоници значимо
събитие е също обществената ангажираност - в смисъл на динамика
на ангажиментите (при по-възрастните) или конфликти с органите
по правораздаване (при по-младите).

493

При всички прехипертоници на съзнателна преработка преминават събитията, налагащи промяна в навиците, личните успехи
(които в повечето случаи подценяват) и сексуалният живот (преживяван като затруднение).
В рамките на основната група отново се разкриват полови и
възрастови разлики. По-младите представители на прехипертониците не правят коментар на промените във физическото и
психическото си функциониране. Те не отразяват като ЖЗС промяната в съня и храненето. Извън събитийната ангажираност са
празниците и почивките. Може да се каже, че гледат на себе си
единствено като „машина”, която трябва да дава постижения. Повъзрастните прехипертоници са значително по-ангажирани със
собственото си физическо и психическо състояние. Вероятно това е
късният резултат от вече коментираното отношение към себе си в
по-млада възраст.
Възрастово специфична се оказва и заболеваемостта при прехипертониците. Още в млада възраст жените-прехипертоници носят
два пъти повече болести, отколкото жените от контролната група.
30-44- годишните жени от основната група имат най-висок процент
заболявания (25,90%). Те притежават и най-висока коморбидност
(7,40%).
Мъжете-прехипертоници носят от млада възраст 2,6 пъти
повече болести, сравнени с контролната група. По-възрастните
заемат второто място сред всички с налични болести (20,50%) и
втора коморбидност (5,20%).
Основната и контролната групи се различават и по естеството
на болестите. В основната група имат 16 вида болести, 7 от които
принадлежат към групата на психосоматичните (3 са при жените –
захарен диабет, алергия и главоболие; 6 са при мъжете - алергия,
главоболие, гастрит, атопичен дерматит, псориазис, язва на
стомаха/дванадесетопръстника). В контролната група психосоматичните болести са едва 3 (гастрит, главоболие, алергия).
Съществена разлика също така се очерта в продължителността
на боледуването. Статистическите резултати посочват дълга продължителност на “носене” на различните заболявания при контролите и много по-кратка (от 3 до 10 пъти) на заболяванията при
прехипертониците.
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ИЗВОДИ
Сравнителният анализ на получените резултати от психологическото изследване на лица с прехипертония и здрави показва
определени различия между двете групи, а именно:
1. Социалното функциониране на прехипертониците се базира
на по-нисък образователен ценз, по-ниска трудова заетост, по-висока заболеваемост и коморбидност. Семейният статус е полово и
възрастово специфичен като младите жени са преобладаващо неомъжени, мъжете от двете възрастови групи живеят повече на семейни начала, а единствено при по-възрастните жени и мъже има
разведени.
2. По формални показатели за ЖЗС изследваните лица в двете
групи имат еднаква събитийност, но ги преживяват с различна
интензивност, честота и продължителност.
Тези разлики показват, че при младите лица с прехипертония
са налични специфични психологически особености, които са
значими за начинът на преживяване и функционирането им в
социалната действителност.
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ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ
НА ХЕМОДИАЛИЗА
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Севджихан Ахмедова Еюбова
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Резюме: На въздействието на психосоциалните фактори върху
пациенти с хронична бъбречна недостатъчност се обръща все повече
внимание. Значителното увеличаване на броя на пациентите в целия свят
високата смъртност и непрекъснато повишаващите се грижи за тях
водят до този повишен интерес. Психологичните фактори се разглеждат като важни предиктори за резултата от диализното лечение.
Синдрома на клиничната депресия трябва ясно да се отдиференцира, а
именно наличие на множество най-често срещани симптоми:
- пълно равнодушие към радостите на живота
- чувство на печал, безпомощност, затруднения в съня, апетита и
либидото.
Ключови думи: тревожност 1, депресия 2, хемодиализа 3
ANXIETY AND DEPRESSION IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Milena Mihaylova Mihaylova
“Multiprofile Hospital for Active Treatment – Shumen” AD, Shumen, Bulgaria,
e-mail: mihaylova_milena@abv.bg
Sevdzhihan Ahmedova Eyubova
“Multiprofile Hospital for Active Treatment – Shumen” AD, Shumen, Bulgaria,
e-mail: eubova@abv.bg
Resume: More and more attention is paid to the impact of psychosocial
factors on patients with chronic renal failure. Significant increase in number of
patients around the world, high mortality level and continuously increasing care
all lead to this raised level of interest.
Psychological factors are viewed as important predictors for the dialysis
treatment result. It is obvious that dialysis patients have high emotional
difficulties. It is important to clarify a precise definition of depression and
anxiety. Although depressive symptoms are frequent with dialysis patients. The
clinic depression syndrome has to be clearly differentiated, namely presence of
a variety of most common symptoms:
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- complete indifference to joys of life;
- a feeling of sorrow, helpessness, difficulty in sleeping, appetite and libido.
Keywords: anxiety 1, depression 2, hemodialysis 3

На въздействието на психосоциалните фактори върху пациенти
с хронична бъбречна недостатъчност се обръща все повече
внимание. Значителното увеличаване на броя на пациентите в целия
свят високата смъртност и непрекъснато повишаващите се грижи за
тях водят до този повишен интерес.
Психологичните фактори се разглеждат като важни предиктори за резултата от диализното лечение. Очевидно диализните
пациенти имат висока степен на емоционални затруднения. Важно е
да се внесе яснота за точно определяне на депресията и тревожността. Въпреки, че депресивната симптоматика често се среща
при пациенти на диализа. Синдрома на клиничната депресия трябва
ясно да се отдиференцира, а именно наличие на множество найчесто срещани симптоми:
- пълно равнодушие към радостите на живота
- чувство на печал, безпомощност, затруднения в съня, апетита и либидото.
Изследванията показват какъв брой пациенти имат резултати
показващи наличие на депресия или тревожност.
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За целите на изследването е използвана клиничната скала за
определяне на интензивни тревожни и депресивни състояния
HADS.
Показателите на депресия като предиктори на преживяемостта
на пациента лекуван на диализа – тя е предиктор и на смъртността
при много соматични заболявания и пациентите на ХД не правят
изключение.
Депресията при пациентите на ХД е психологична реакция на
влошено соматично състояние. Лечението с АД може да доведе до
значително подобрение.
Изследванията показват, че психологичната програма за работа, трябва да бъде включена програма за диагностика на депресията
и тревожността при тази група хронично-соматично болни. |1|
Усилията на медицинския персонал са насочени предимно към
соматичното състояние на пациента и често психологичните им
проблеми остават на втори план.
Редуцирането на стреса е свързано с отваряне на психологично
пространство, свързано с доверие и споделяне.
Друга задача е подкрепата и подпомагане при промяна на
нагласите на пациента към болестта и стимулиране на адаптацията
към лечението.
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Разрешаването на тази задача е необходима програма за терапевтично партниране при продължаващо с години диализно лечение с крайна цел – постигане на възможно най-добро качество на
живот.
Програмите за психологическо консултиране са свързани с
няколко цели:
1. диагностика на психологичния проблем свързан с тежкото
соматично заболяване
2. оценка на потенциала на боледуващия
3. включване на образователни програми за формулиране на
болестта на достъпен език. |2|
Това дава възможност за избавяне от стресовото възприемане
на болестта и лечението като нещо пряко застрашаващо живота и
едновременно с това неразбираемо и непредсказуемо.
Тръгвайки по този път на общуване още в пред диализния етап,
пациента може да бъде насърчен към приемане на психологичните
грижи като част от общото лечение.
Възрастта е друг фактор повлияващ резултатите от изследванията.
Хемодиализната терапия създава многобройни ограничения.
Тя постава пациента и неговите близки в зависимост от апарата за
хемодиализа и медицинския персонал.
Настъпват промени които засягат ролите им в семейството,
ограничават се възможностите им за професионална реализация,
променя се социално икономическия им статус и те се изолират
напълно което води до тяхната социална смърт.
Промените, които пациентите с ХБН изживяват като загуби
често водят до нарушения в психо-емоционалното им състояние.
Пациентите с ХБН се нуждаят от психологична помощ, съобразно
индивидуалните им нужди. Екипът трябва да е съставен от лекар,
сестра и психолог и така да се осигури пълноценно лечение и да се
намали риска от съпътстващите хронични заболявания.
Важно значение за преморбидните особености на личността
има нейната емоционална устойчивост, адекватност на емоционалните реакции към различните трудности в живота, обръща се
внимание болните да нямат склонност към депресивни реакции,
суицидно поведение, хипохондрична симптоматика, тъй като те
трябва да оценяват адекватно своето състояние да изразяват готовност и разбиране за това че резултата от лечението зависи много и
от тях самите, от тяхното собствено поведение и реакции.
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Адаптацията отнема около 12 месеца но проблемите свързани с
въпроса по-скоро да се живее от колкото да се умре, продължават и
при някои болни нарастват.
Често болния си задава въпроса – заслужава ли си да се живее
при строго ограничена диета, именно в тази фаза изпадат в депресия
и отчаяние, опитват се да повреждат и издърпат своите шънтове с
цел самоубийство.
При навременна психологическа подкрепа често тези състояние се повлияват.
Тревожността при тях често се изразява и увеличава особено
вечер, съпроводена с вегетативни разстройства, изпотяване, сърцебиене, обръща се внимание на факта че психогенните фактори в
значителна по-голяма степен се отразяват на състоянието на
болните с относително по благоприятно протичане на болестта, т.е.
при най-малка интоксикация.
Неврозоподобния синдром се изразява главно в натрапливи
страхове с фобиен характер. Страховете възникват най-често остро
по типа на диенцефални пароксизми в периода на поредното влошаване на соматичното състояние, нерядко болния е бил обхващан
от страх от смъртта, което се е съпровождало с вегетативни разстройства, тревога и страх от загуба на ума. |3|
Остро възниква и чувството за нереалност на всичко обкръжаващо, болните се чувстват изменени странни, сякаш тялото им
вече не им принадлежи.
Стресът причинен от самата ХД може да увеличи емоционалния конфликт у болния, да го доведе до открито въставане
срещу назначения режим, от който зависи неговия живот.
Мисли за самоубийство, лошо сътрудничество на лекаря,
консумирането на големи количества храна и течност, често
преобладават при този вид болни.
И все пак можем да отбележим, че при една шеста и една
единадесета част от болните се адаптират добре. Болните на терминална ХД често живеят години наред с емоционално напрежение, гняв,
агресия, тревожност, депресия, като често тези състояния са с бърз
преход и интензитет. Ето защо към всеки пациент трябва да се търси
индивидуален подход. Безспорно това е приоритет на пси-холога.
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СТРАТЕГИИ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯТА
И РАЗСТРОЙСТВАТА В ПРИВЪРЗАНОСТТА
Биляна В. Гинина
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Резюме: Статията е посветена на стратегиите за коригиране и
подходите за лечение на смущенията в привързаността. Представени са
общи положения, отнасящи се до нарушенията в афективно-личностната връзка между детето и този, който се грижи за него. Разгледани са
популярни подходи за интервенция при установяването на дезорганизирано привързване или на разстройства в привързаността. Представените стратегии и подходи са в рамките на техниките, основаващи се
на изолация и ограничения, тренингите за родители и подкрепа на семейството, социално-когнитивните и комуникативните подходи за лечение.
Дискутирани са проблеми, засягащи интервенцията и лечението при
наличието на нарушения в привързаността.
Ключови думи: дезорганизирано привързване; разстройства на привързаността; изолиращи и ограничаващи техники; тренинги за родители
и семейна подкрепа; социално-когнитивни и комуникативни подходи за
лечение
Resume: This article is devoted to the correctional strategies and
approaches for treatment of attachment disturbances. General positions
concerning the disturbances in the affective-personal bond between the child
and the primary caregiver are presented. Popular approaches for intervention
in case of diagnosed disorganized attachment or attachment disorders are
described. We outline strategies and approaches in the contexts of “seclusion
and restraint” techniques, parent trainings and family support, socio-cognitive
treatment approaches, and communicational treatment approaches. Finally, we
discuss some problems, referring the intervention and treatment of attachment
disorders.
Keywords: disorganized attachment; attachment disorders; “seclusion
and restraint” techniques; parent trainings and family support; socio-cognitive
and communicational treatment approaches

Увод
Теорията J. Bowlby за емоционалното привързване разбива
някои основни схващания за развитието в ранното детство, битуващи до към средата на миналия век. Оказва се, че детето не е
пасивен обект в общуването, a напротив – още в първите месеци от
живота си то започва да проявява социално поведение и демонстрира специално отношение към този, който полага основните
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грижи за него. Bowlby представя теорията си в трилогията
“Attachment and Loss” (1969-1980). В следващите десетилетия тази
теория претърпява значително развитие. Асистентката и вярна
последователка на Bowlby – M. Ainsworth предоставя емпирични
доказателства за новата концепция, като същевременно разкрива
наличието на различни видове привързаност. Оттогава досега са
събрани и продължават да се трупат множество емпирични данни за
привързването като феномен на развитието в ранното детство. В
последствие е открито дезорганизираното привързване, което се
отклонява съществено от познатите дотогава модели на развитие, а
най-новите открития в тази посока са свързани с категоризирането
на смущения, нарушения и разстройства на привързаността. [2], [13]
Очевидно проблемите на емоционалното привързване продължават
да представляват актуална научна област в детската психология и
педиатрията, при това не само, защото все още са с неизяснена
етиология и поради това подходите за лечението им се подлагат на
постоянни дискусии. Нещо повече: привързването е феномен на
емоционалното и социалното развитие в ранно детство, който
доказано влияе върху по-нататъшното развитие в живота на човека.
[9], [10] и др.
Целта на настоящата статия е да представи ключови стратегии
за коригиране и подходи за лечение на смущенията в привързаността. За да изпълним тази цел, си поставихме две задачи.
Първо, да представим общи положения, отнасящи се до нарушенията в афективно-личностната връзка между детето и този, който
се грижи за него. Второ, да разгледаме и обсъдим някои популярни
подходи за интервенция в случаите на установено дезорганизирано
привързване или диагностицирано разстройство в привързаността.
Тезата на настоящето изложение е, че в сферите на детската
психология, психопатологията и педиатрията са необходими позадълбочени изследвания във връзка с терапевтирането на проблемите на привързаността.
I. Нарушения в емоционалното привързване
През първата година от раждането на детето се формира
специална афективна връзка – емоционална привързаност между
детето и този, който се грижи за него. [4] Водеща роля в изграждането на тази връзка има преди всичко този, който полага основни
грижи за детето – т. нар. „главен гледач” (primary caregiver) [9]; той
се превръща във фигура на привързване [1]. Обикновено майката
става фигура на привързване, но е възможно по различни причини
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нейната роля да се поеме от друг – например бащата, сиблингите,
бабите, дядовците, а в институциите децата се привързват към
възпитателите, социалните и медицинските работници, санитарите
и др. Подкрепата, която възпитателят оказва на детето за изграждането на позитивна връзка помежду им, от една страна позволява
формирането на привързаност, а от друга е основополагаща за
успешното развитие на детето. [9] Някои неблагоприятни условия в
съвременното общество обаче осуетяват предоставянето на тази
подкрепа; сред тях са бедността и нищета, етническите и културните различия между хората, чиито деца попадат в една и съща
образователна система, и др.
1. Дезорганизирано привързване
В първата класификация на моделите на привързване [1] те се
поделят на надеждни (Тип В) и ненадеждни (Тип А – отбягващо и
Тип С – амбивалентно привързване). Формите на поведение, които
са включени в тях, могат да бъдат определени като организирани,
понеже реакциите на кърмачето са предвидими: поведението му е
последователно и постоянно при поява на едни и същи стимули от
страна на гледача. Близо 10 години по-късно Radke-Yarrow et al.
(1985), а по-късно и Main & Solomon (1986, 1990) установяват
съществуването на разнородни форми на поведение, причиняващи
неуспех в осъществяването на организирано привързване. [3] Общото помежду им е отсъствието на цел, намерение или обяснение.
Тези поведения се обединяват в четвъртия модел на отношение
между майката и детето – дезорганизираното (или дезориентирано) привързване. Този тип поведение контрастира на организираните модели, тъй като при него поведението на детето е непоследователно и непостоянно. Нещо повече, докато няма установена
връзка между патологията при децата и организираните модели на
привързване, това съвсем не е така при децата с дезорганизирано
привързване. Налице са редица примери за това, че дезорганизирано привързаните деца са по-уязвими към стрес в кърмачеството;
могат да станат по-агресивни в детската градина и по-предразположени към изкривени психични състояния, като абсорбцията –
форма на самовглъбеност, и дисоциацията в ранна зрялост – форма
на разцепление на личността. [10] Ето защо дезорганизацията на
привързването е сред ключовите фактори, когато става дума за
развитието на детската психопатология.
2. Разстройства на привързаността
2.1. Американският класификатор DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Диагностичен и статисти503

чески наръчник за ментални разстройства) обособява патологичните отклонения от нормалния път на развитие на привързването в
категорията реактивно разстройство на привързаността
(Reactive Attachment Disorder – RAD). В рамките на този документ
RAD се признава за една от най-тежките форми на психопатология
в кърмачеството. Това разстройство се характеризира с невъзможност да се формират нормални взаимоотношения с другите и с
разстройване на социалното развитие, белязани от социопатични
поведения в ранното детство. [11] Посочва се, че началото на
разстройството е в рамките на първите 5 години от живота, а самото
разстройство се поделя на 2 подкатегории – със задръжки (inhibited)
и без задръжки (disinhibited). В предпоследната версия на DSM-V се
взема решение двата подтипа да се разглеждат като 2 нови и
качествено различни разстройства: реактивно разстройство на привързаността (reactive attachment disorder – RAD) и разстройство на
дезинхибираното социално включване (disinhibited social engagement disorder – DSED).
1) Разстройството 313.89 RAD засяга кърмачеството или
ранното детство. Макар да се смята, че детето, страдащо от RAD, е
способно да формира селективни привързвания, то не търси утеха,
защита или други грижи, асоциирани с привързване към грижещите
се за него възрастни; освен това то не отговаря адекватно на грижовни поведения, когато му се предлагат такива от страна на възпитателите.
2) Разстройството 313.89 DSED се представя като поведенчески модел у децата, който нарушава социалните граници и се
характеризира с твърде фамилиарни и културно неуместни интеракции с относително непознати хора.
В главата „Акценти в промените от DSM-IV-TR към DSM5”[2] се изтъква, че и двете разстройства споделят една и съща
етиология – дължат се на социална небрежност или други ситуации,
които ограничават възможностите на малкото дете да формира
селективни привързвания, но въпреки това се различават във важни
отношения. Освен това, поради намаляването на позитивните
емоции, RAD повече наподобява интернализиращите разстройства
(internalizing disorders); в основата си то е еквивалентно на липсата
или незавършеността във формирането на предпочитани привързвания към грижовните възрастни. Обратно, DSED повече прилича
на ADHD (синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието).
DSED може да възникне при деца, на които не им липсват непременно привързвания и дори може да са установили надеждни
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привързвания. В главата „Акценти в промените от DSM-IV-TR към
DSM-5” се споменава, че двете разстройства се различават и по
други важни направления, включително по отношение на корелати,
курс и реакция към интервениране и поради тези причини трябва да
се считат за отделни разстройства.
2.2. Международният класификатор на болестите МКБ-10
(2003) в Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)
представя два вида взаимно изключващи се смущения в
привързването, съответно:
1) F94.1 Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип. Това разстройство започва през първите 5 години от
живота и се характеризира с персистиращи аномалии в детския
модел на социални взаимоотношения. Тези аномалии се свързват с
емоционални смущения и реагират на промени в условията на
средата. Смята се, че синдромът вероятно се среща като последица
от тежко занемаряване от страна на родителите, малтретиране или
жестоко отношение. [13], с. 447
2) F94.2 Разстройство на привързаност в детството,
дезинхибиран тип. Това е специфичен модел на абнормно социално функциониране, който също възниква по време на първите 5
години от живота и има тенденция да персистира, дори при чувствителни промени в условията на средата. Характеризира се с
дифузно, неселективно насочено поведение на привързаност, стремеж към привличане вниманието на околните и недиференцирано
приятелско отношение, зле модулирани взаимоотношения с връстниците; в зависимост от обстоятелствата могат да се наблюдават
емоционални и поведенчески нарушения. [13], с. 448
Както се вижда, понастоящем съществуват значителни сходства между DSM и МКБ по отношение разстройствата на привързаността. Например и двете диагностични системи допускат, че
патогенната грижа може да бъде причина за смущенията на детето и
предоставят известни насоки относно това какво се има предвид
под патогенна грижа. Друго сходство между DSM-V и МКБ-10 е
определяне начало на заболяването преди 5-годишна възраст.
Някои автори обаче са на мнение, че основанието за това твърдение
не е очевидно и няма доказателства за конкретизирането на отрязък
от 5 години. [8] Това, което е довело до обособяването на две отделни разстройства и в двата класификатора, изглежда е независимото
постигане на консенсус по отношение на различната етиология,
проявления и реакция към терапевтиране.
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II. Стратегии и подходи за коригиране на нарушенията в
привързаността
Терапевтирането на нарушенията в привързаността и свързаните с тях поведенчески тенденции се фокусира в няколко области:
подсилването на настоящите взаимоотношения на привързаност,
създаването на нови взаимоотношения на привързаност и редуцирането на проблематични симптоми и поведения. [5] Формирането
на надеждно привързване е водеща цел на всички интервенции
(терапии и лечения), насочени към коригиране на смущенията в
емоционалното привързване, понеже се смята за протективен
фактор, който може да смекчи потенциалните негативни ефекти на
дезорганизацията. [10]
Интервенциите за смущенията в привързаността могат да се
поделят на две групи: 1) основаващи се на привързаността и 2)
алтернативни интервенции. [8] Първата група е насочена към малки
деца, най-често кърмачета, и то типично в контекста на терапия за
родител и кърмаче. Главната предпоставка за тези подходи е допускането, че интеракциите между родителя кърмачето стават причина за смущенията на детето. Тази група интервенции обаче са
създадени за третирането на ненадеждно привързване и затова може
да не са адекватни в лечението на деца, при които липсва селективно привързване към родителя. [8] Интервенциите, основаващи се
на привързаността, се ангажират с реалните интеракции в живота и
в частност с родителската чувствителност и отзивчивост към
детето. Едно такова интервениране може да се допълни от индивидуално лечение на родителя с цел да му се помогне да долавя подобре дистреса на детето и да знае как да му окаже помощ в такъв
момент. Групата на алтернативните интервенции е с недоказана
ефективност и също не бива да се възприема като универсален
подход за лечение на разстройствата на привързаността.
1. Техники, основаващи се на изолация и ограничения
(seclusion & restraint – S/R)
Извън психиатричните болници, тези техники са насочени към
промяна на поведението у деца ИЛИ затворници и съставляват
голяма част от стратегиите за коригиране на дезорганизацията и
разстройствата на привързаността. Някои автори [6] причисляват
към тази група и част от интервенциите с т. нар. „терапевтични
родители”, за които ще стане дума по-долу, но ние ги обособяваме
като отделна група подходи, тъй като обхващат твърде разнообразни типове практики, които не задължително залагат на изолацията.
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На първо място в тази група ще разгледаме т. нар. техника на
„прераждането” (rebirthing), която включва изпълнението на
процедура, пресъздаваща раждането. Детето бива плътно увивано в
одеяла и затрупано с възглавници. Няколко възрастни го задържат
по този начин, като същевременно притискат детето с възглавниците, имитирайки маточни контракции. От детето се очаква да си
проправи път през тези препятствия и така да се „прероди”. Родителите може да присъстват в стаята или да наблюдават процедурата
на видео-монитор. Идеята, заложена в тази процедура е, че когато е
изпълнена успешно, процесът изтрива останалите от миналото
негативни емоции и създава готовност за включване в позитивни
взаимоотношения. [6] На пръв поглед техниката изглежда безобидна, но през 2000-та година в резултат на прилагането й загива дете,
което силно разколебава практиците относно нейното прилагане.
В някои от т. нар. центрове за привързване в САЩ се използва
една неконвенционална интервенция, състояща се във физическото
„задържане” (holding) за освобождаване на гнева. Т. нар. холдинг
терапия (от англ. hold – държа, задържам, удържам) се нарича така,
защото важен елемент в нея е близкият физически контакт с
терапевта/ите. В САЩ холдинг терапията се използва още от 70-те
години на ХХ в. [11] Тази техника е насочена към пресъздаването
на цикъла на привързване между детето и този, който се грижи за
него, и включва няколко основни момента. [8] По време на интервенцията детето лежи в скута на един или двама терапевти (или в
някои случаи – терапевт и родител), като главата на детето е в скута
на водещия терапевт. Докосването и зрителният контакт между
детето и терапевта/ите са необходими и силно насърчавани по
време на лечението. Съчетават се конфликтен диалог (напр. „Кой
има контрол сега?”) с конкурентна, позитивна и грижовна обратна
връзка (напр. „Знам, че мразиш, но кой страда накрая?”). [11] Предполага се, че този подход осигурява едно безопасно и защитено
пространство за екстернализиране на непреодолимите емоции.
Типично интервенцията е продължителна – сесиите отнемат около
45 минути или повече, а самият курс на лечение се провежда
ежедневно, обикновено в продължение на 2 седмици. Смята се, че
това задържане е централният терапевтичен механизъм и е важно за
постигането на терапевтичен успех.
Съществуват изследвания, които подкрепят ползите от прилагането на холдинг терапията като самостоятелен или допълнителен
метод за лечение на разстройствата на привързаността, но дори да
допуснем, че техниките на задържане понижават честотата на
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агресивните и делинквентните поведения, не можем да сме сигурни,
че те сами по себе си подкрепят позитивното формиране на
привързаност. [11] В подкрепа на това становище някои автори
подчертават, че терапията на привързаността и холдинг терапията
се основават на различни очаквания, принципи и практики и се
провеждат от различни групи практици, при това върху деца, които
се различават значително в своето клинично представяне. [5], [8]
От друга страна холдинговата терапия е обект на сериозни
критики. Първо, тя се смята за нехуманна и неетична интервенция
и, второ, тя е свързвана с техниките за „промиване на мозъци”. [11]
Нещо повече, докладвани са 6 смъртни случая на деца в САЩ,
които се приписват директно на холдинговата терапия и нейните
варианти – като напр. споменатата вече „прераждаща терапия”
(rebirthing therapy) или „задържането под натиск” (compression
holding). [8] Във всеки от тези 6 случая или терапевтът, и/или
родителят са практикували садистични методи, за да принудят
детето да се „привърже”. Формирането на привързаност не бива да
разчита на генерирането на страх у индивида. Понеже липсват
солидни изследователски данни, които да верифицират ползите от
тази терапия, а генерирането на страх у детето е един от възможните й ефекти, нейните предимства са спорни и някои автори
призовават за нейното преустановяване. [6], [8] и др. Въпреки липсата на емпирични доказателства, прегръщащата терапия продължава да привлича последователи.
2. Тренинги за родителите и подкрепа на семейството
Техниките, включващи т. нар. „терапевтични родители”
(therapeutic parenting techniques) могат да се използват както от
родителите на детето в собствения му дом , така и от специално
обучени приемни родители, които се грижат за детето, докато
неговите собствени родители получават други форми на терапия на
привързаността. [6] Тук акцентът е върху властта и контрола. От
родителите се очаква да достигнат статуса на „по-мъдри и посилни” от детето хора, като изискват и заповядват засвидетелстване
на уважение към тях от страна на детето и като използват зрителен
контакт, за да убедят детето в присъствието, любовта и грижовността си. Специално внимание се отделя на „почтителната реч”, а
от децата се изисква да отговарят с „Да, мамо!” или „Да, татко!”,
като използват родителската „почетна титла”, потвърждавайки
властта на родителя. [6] Освен това терапевтичното отглеждане е
насочено и към възпитаването на самоконтрол у детето с помощта
на различни техники и правила. Например т. нар. „седене насила”
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(power sitting) се прави три пъти на ден. При него детето трябва да
седи мирно на определено за това място срещу стената, със свити
ръце и крака, изправени гръб и глава и без да се движи или говори.
Продължителността на техниката се определя според възрастта на
детето, като всяка сесия продължава толкова минути, на колкото
години е то. Нарушението на правилата при този тип техники е
придружено с наказателни последици. Например, когато е наложена
забрана за говорене в колата, освен ако не бъде зададен въпрос от
родителя, и детето я наруши, то трябва да държи ръка пред устата
си от 5 до 15 минути. [6]
В рамките на препоръчаната от James (1989) домашна
интервенция (Residential Intervention) детето живее в среда,
благоприятна за терапевтиране на родителите. [11] Този подход е
открит в центровете за привързване в САЩ. Например Центърът за
привързване в Евъргрийн, Колорадо използва интегративен мултидисциплинарен подход, състоящ се от терапевти, терапевтични
приемни родители, психиатрични консултанти, клиничен директор
и местен терапевт, който настанява родителя/ите и детето. Двуседмичната интервенция се върти около 4 ключови техники: когнитивно реструктуриране, повторно отглеждане (re-parenting), психодрама и решаване на травмата. [11] Терапевтични приемни родители се грижат за детето в продължение на 2 седмици. На детето е
позволена минимална интеракция с неговия настанен родител. При
тази техника терапевтичните родители предоставят на детето
постоянство 24 часа на ден, но в същото време работят с настанения
родител, за да го научат на адаптивни родителски техники.
Напоследък са много актуални т. нар. групи за подкрепа
(support groups). Те са особено актуални сред осиновителите на
деца, отглеждани преди това в институции или в приемни семейства. Това отразява не само значимостта на социалните мрежи, но и
неудовлетворението на тези родители от по-традиционните достъпни видове услуги от страна на агенциите за социални услуги, клиничните работници и дори традиционните групи за подкрепа на
родители. [8] Допуска се, че е възможно родителската забрана или
насърчаване да са ефективни в редуцирането на някои характеристики на разстройството на привързаността от дезинхибиран
тип, като например неуместния подход към или „блуждаенето” с
непознати. Смята се, че включването на родителите в хода на
лечението може да редуцира техните усещания за фрустрацията и
отчуждение, но начинът, по който следва да се осъществи едно
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такова включване трябва да се управлява и контролира много
внимателно от терапевта.
Т. нар. „облекчаващата грижа” (respite care) е също форма на
интервенция, която представлява важен етап в планирането на
лечение, а освен това е подходящ начин за предлагане на подкрепа
за семейството. Въпреки, че няма причина да се съмняваме в нейната полза, са повдигнати някои въпроси относно употребата на
облекчаващата грижа. [8] Например твърде вероятно е децата с
оскъдни преживявания на привързване да са развили слаби способности за справяне с повтарящите се раздели. Ето защо не бива да се
подценява влиянието на раздялата върху детето по време на „облекчаващата грижа” и би трябвало да се изследва по-задълбочено в
бъдеще.
3. Социално-когнитивни подходи за лечение
Тези подходи не се фокусират върху взаимоотношенията на
привързване, а вместо това поставят акцент върху социалните и
когнитивните смущения, които стоят зад или поне съпътстват разстройствата на привързаността. Вече съществуват няколко интервенции за деца, които са отхвърляни от връстниците си (напр.
Lochman, Coie, Underwood, & Terry, 1993). [8] Макар че все пошироко се признават, социално-когнитивните проблеми на децата с
такива отклонения (напр. отхвърляне от връстниците и трудности в
създаването на приятелства), те са все още слабо изучени. В
резултат на когнитивни проблеми например е възможно дадено дете
да изпитва затруднения в разбирането на социалните ситуации и в
употребата на менталните състояния при обясняването на дадено
поведение. Тъй като наличните до момента диагностични критерии
са предимно поведенчески, възможно е на смущенията на детето
погрешно да се припишат по-скоро агресивни или враждебни
намерения към другите. Подобни намерения може да не изразяват
задължително наличието на клинични синдроми, а по-скоро присъствието на една тежка незрялост.
Понеже реактивното разстройство на привързаността е почесто срещано при малтретирани деца, следва да се допусне, че
стратегиите за лечение, които са били ефективни в популации на
деца, преживели насилие, ще са ефективни и при лечение на RAD.
Изхождайки от това становище, Hanson и Spratt (2000) препоръчват
когнитивно-поведенчески мениджмънт за симптомите на настроението, поведенческа модификация и психологическо обучение, а те
могат да бъдат допълнени от интервенции за повишаване на
самооценката и самоефективността. [5]
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4. Комуникативни подходи за лечение
Тук общуването се разглежда като взаимодействие, което е
личностно ориентирано, т. е. такова взаимодействие, чийто обект е
личността на другия човек, неговите субективни качества.
Отношението на майката към нейното дете е специално – то е
съставна част от родителското поведение и се нарича „предизвикано от бебето социално поведение”, а функциите му са необходими
за оцеляването на кърмачето. [14] В диадата майка-дете първоначално отношенията са асиметрични, при което майката създава
„рамка” за вариативното поведение на детето. Изследванията на
Тагарева [14], [15] ни дават основание да допуснем, че комуникативната дейност в качеството си на емоционална и социална
интеракция между възрастния и детето може значително да повлияе
развитието на привързването, което по същество е феномен на
емоционалното и социалното развитие.
В контекста на концепцията за общуването и привързаността
формиращите експерименти на Мещерякова (1991) и Тагарева
(2007а) ни дават основание да смятаме, че ситуативно-личностното
общуване през първата година от живота на детето води до възникване на устойчиви взаимоотношения между кърмачето и този,
който се грижи за него при това още около 6-тия месец. Така ставаме свидетели на зараждането на една система, която е съставена
от афективно-личностни връзки. Понеже емоционалното и комуникативното развитие в ранното детство са толкова тясно свързани, в
концепцията за общуването се допуска, че комуникативната
дейност в качеството си на емоционална и социална интеракция
между възрастния и детето може значително да повлияе на
привързването и това е в основата на комуникативната терапия на
привързаността.
Дискусия
Лечението на разстройствата на привързаността никак не е
лесно начинание. Например децата с реактивно разстройство на
привързаността могат да са резистентни към конвенционалните
терапии, които се базират на взаимни отношения на доверие,
защото те не се доверяват на другите. [11] Допълнителни бариери
за традиционните терапии представляват преимуществата, които
детето може да получи от самата терапия, минималното желание за
промяна, слабото зачитане или пълното незачитане на авторитета и
слабия контрол върху импулсите.
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Връзката между ненадеждното привързване и други неспецифични по отношение на привързаността разстройства е също
толкова неясна, че наличието на съпътстващи нарушения е
възможно да повиши сложността на необходимото лечение [5] и
съответно да осуети неговата ефективност. Освен това ограниченията на интервенциите за деца, чиято привързаност е истински и
дълготрайно нарушена, особено в по-късна възраст, са видни. [7]
Не на последно място при лечението на привързаността стоят
финансовите проблеми. Разбира се, при отсъствието на центрове
за привързване в България е трудно да обсъдим този въпрос.
Въпреки това у нас има достатъчно предпоставки за обосноваването
на подобна институция и поради това следва да се замислим до
каква степен услугите й биха били достъпни за доходите на един
обикновен родител. В САЩ терапиите на привързаността, основаващи се на изолация и ограничения, се провеждат в двуседмични
интензивни сесии в специализирани центрове. Това включва
транспортни разходи и доста високи такси, които не се покриват от
здравната каса. [6]
В литературата не липсват предложения за интервенции, дори
напротив. Често различните използвани подходи се подвизават под
названието „терапия на привързаността”. Ефективността на така
наречените терапии обаче е твърде оскъдно изследвана. Липсата
на емпирични данни е сериозен проблем в планирането на
интервенции за такива сериозни нарушения като разстройствата на
привързаността в ранното детство, а това от своя страна крие
големи рискове за здравето на децата.
Заключение
В заключение постигнахме целта на нашата статия да представим ключови стратегии за коригиране и подходи за лечение на
смущенията в привързаността, като изпълнихме поставените в
нейното начало задачи. Първо, представихме общи положения,
отнасящи се до нарушенията в афективно-личностната връзка
между детето и този, който се грижи за него. До момента са изследвани и официално признати следните видове привързване:
1) Организирани модели на привързване – надеждно и
ненадеждно (отбягващо и резистентно) привързване;
2) Дезорганизиран модел на привързване;
3) Разстройства на привързаността – от инхибиран и дезинхибиран тип.
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Второ, разгледахме и обсъдихме някои популярни подходи за
интервенция в случаите на установено дезорганизирано привързване или диагностицирано разстройство в привързаността:
1) Техники, основаващи се на изолация и ограничения;
2) Тренинги за родителите и подкрепа на семейството;
3) Социално-когнитивни подходи за лечение;
4) Комуникативни подходи за лечение.
Независимо от ориентацията, терапиите за страдащите от
реактивно разстройство на привързаността имат сходни цели: развитието на самоконтрол и Аз-идентичност, разбирането на естествените последствия и укрепването на взаимността и грижата. [11]
Обобщено, не можем да твърдим, че съществува конвенционално
лечение за деца с разстройство на привързаността.
С така изпълнените задачи и цели на настоящата статия
доказахме поставената в началото от нас теза, че в сферите на
детската психология, психопатологията и педиатрията са необходими по-задълбочени изследвания във връзка с терапевтирането на
проблемите на привързаността.
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Резюме:Докладът представя резултати от проведено изследване, с
цел емпирично извеждане на възприемани ЧИСТИ смесени родителски
стилове, упражнявани от майката и бащата и влиянието на всеки един
от тях във възприемането на общия родителски стил. Очертана е
спецификата на доминиращ родителски стил, като са изведени 16
различни комбинации – 4 чисти стила и 12 смесени за всеки един от
родителите и за общия родителски стил.
Ключови думи: родителски стил, смесен родителски стил, възприет
родителски стил

Модел на родителския стил
Родителството представлява отглеждане, насърчаване и подпомагане на физическото, емоционалното, социалното и интелектуалното развитие на детето [9]. Топлата и подкрепяща взаимовръзка
родител-дете е ключът към ефективното развитие[10].Родителското
поведение се операционализира в био-психо-социален план в категорията родителски стил, който описва прилаганите стратегии[1,2].
Родителският стил е стабилна четирикатегориална система, основана на две биполярни дименсии на приемане и контрол от страна
на родителите – взискателност и отзивчивост[3,4,5].Стиловете са:
Авторитарен, Авторитетен,Разрешаващ и Пренебрегващ [4] (фиг. 1).

Фигура 1. Четирикатегориален модел на родителски стил
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На основата на прегледа на съществуващите изследвания
[6,8,11,12,13,14,15] можем да заключим, че в ранна зрялост има
много малко изследвания на възприемания родителски стил. Освен
това въпреки общото споделяне за промяна и гъвкавост в поведението на родителите, няма достатъчно изследвания за смесени
родителски стилове. В частност, липсва изследване за всички възможни комбинации от родителските стилове, които да се определят
като възприемани в зряла възраст.
Постановка на изследването
Целта на проведеното изследване е да се изучи възприемания
родителски стил на майката и на бащата, както и общия възприеман
стил на родителство, като се изведат чисти и смесени стилове на
родителствои се проследи кои от тях доминират.
Очакваме да има различия в описанието на възприемания стил
на майката и на бащата, както и разлика при отчитания общ възприеман родителски стил. Според съществуващи изследвания
юношите определят родителите си като по-малко авторитетни и
разрешаващи и в по-голяма степен като авторитарни, отколкото
родителите описват сами себе си [7]. Бащите в семейството оценяват майките като по-авторитетни и разрешаващи и по-малко
авторитарни, докато майките се възприемат като по-авторитетни от
бащите [15].
Очакваме чистите стилове да бъдат по-слабо изразени в
сравнение със смесените стилове на родителство.
Според данни на други автори достатъчно е единият родител
да има авторитетен стил, за да има благоприятно развитие и
последствие в юношеска възраст и по-късно [13], а самите различия
провокират проблемно поведение [6].Нашето очаквне при определяне на общия възприеман стил на родителство някои от отделните
стилове да имат по-силно въздействие над други без значение дали
са прилагани от майката или от бащата.
В изследването са включени 334 лица (134 мъже и 200 жени)
на възраст от 18 до 46 години от София, Варна, Русе, Видин,
Шумен, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Бургас, Сливен, Бяла,
предимно студенти от специалности: психология, право, маркетинг,
противопожарна и отбранителна техника, защита на националната
сигурност, реклама, икономика и връзки с обществеността.
Родителският стил е измерен с въпросник от 32 айтема, отнесени към стила на майката и на бащата поотделно, които имат
добри параметрични качества (α= .734 до α= .868). Факторният
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анализ, тест-ретестът и получените корелации потвърждават надеждността на инструмента. До момента не е провеждано изследване на всички възможни комбинации от стилове. В нашия модел с
определяне на средните стойности и стандартните откло-нения за
всяка променлива са изведени граничните стойности за всеки чист
стил (фиг. 1). Спрямо тези 4 гранични стойности се търсят всички
възможни комбинации – една стойност по-висока от една гранична
стойност и по-ниска по всички останали три; стойност, която е повисока от две гранични стойности и по-ниска от други две и т.н.
Така въвеждаме общо 48 променливи, които обхващат чистите
стилове при майката, бащата и общият роди-телски стил и съответно за всяка една от категориите – по 12 смесени стила.
В допълнение е проведено полуструктурирано интервю с 35
лица, които са равномерно разпределени спрямо определените от
тях стилове на родителите с помощта на въпросника. Целта е получаване на качествена информация за влиянието на социалната среда
и пола на детето върху поведението на родителя, както и свободно
описание (с до 10 думи) на родителския стил.
Резултати от изследването
Резултатите по отношение на чистите и смесените родителски
стилове на майката и на бащата са представени на фиг. 2:

Фигура 2. Възприеман родителски стил на майката и бащата –
чисти и смесени стилове (%)
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ференциран родителски стил(χ2 = 36.442; .000 за майката и χ2 =
32.453; .000 за бащата). Малък процент от лицата определят родителския стил на своите майки като чист. 4 % ги определят като
авторитарни, 5% като авторитетни, 4 % като разрешаващи и 7%
като пренебрегващи. Така общо една пета от изследваните лица
възприемат стила на родителство на своите майки като чист.
Процентът лица, определящи своите майки със смесен родителски
стил е малко по-нисък – 14 % възприемат стила на родителство на
майките си като смесица от 2 или 3 стила:4% определят стила на
майките си като смесен между авторитетен и разрешаващ, а 10 %
възприемат стила на майките си като смесица от авторитарен и
пренебрегващ. Най-голям е процентът на лица, които не могат да
определят стила на своята майка. Според 67% от изследваните лица
родителският стил на техните майки е недиференциран. Резултатите
по отношение на възприемания родителски стил на бащата са
близки до тези, показани по отношение на майката. Отново 20 % от
изследваните лица определят родителския стил на бащите си като
чист. 4% от тях възприемат бащата като авторитарен, 7% като
авторитетен, 4 % като разрешаващ, а 5% като пренебрегващ. 17% от
изследваните лица определят родителския стил на бащата като
смесица от 2 стила:2% като смесица от авторитарен и разрешаващ,
7% като смесица от авторитарен и пренебрегващ, а 8 % като смесица от авторитетен и разрешаващ. Повече от половината не могат
да определят стила на бащата и го възприемат като недиференциран.
Логично това се потвърди и при общата картина (χ2 = 29.118;
.000) (фиг. 3):

Фигура 3. Общ родителски стил – чисти и смесени стилове
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Изследваните лица, които определят стила на родителите си
като чист, са общо 26% - от тях 6%определят родителите си като
авторитарни, 6% ги възприемат като авторитетни, 5% като разрешаващи и 9% като пренебрегващи. В смесените стилове попадат
15% от изследваните лица – 9% от тях определят родителския стил
на родителите си като смесица от авторитетен и разрешаващ стил, а
6% го възприемат като смесица от авторитарен и пренебрегващ.
Отново най-голям процент от изследваните лица възприемат стила
на родителите си като недиференциран.
Както по отношение на резултатите за възприемането на
родителския стил на двамата родители, така и по отношение на
резултатите за общия родителски стил смесените стилове, които са
взаимно изключващи се поради различните степени на топлина и
отзивчивост в характеристиките си, не се проявиха. Изследваните
лица определят възприемания родителски стил като смесен по
отношение само на тези стилове, които се допълват по скалите
топлина и отзивчивост. По отношение на резултатите за недиференцирания родителски стил и големия процент лица, определили
възприемания стил на двамата родители и общия като такъв,
резултатът може да се обясни с това, че родителите рядко запазват
стила си непроменен във времето и го модифицират спрямо индивидуалните особености на децата, промените в социалната среда,
както и спрямо своята лична промяна. В допълнение, изучавайки от
разстояние на времето възприетия родителски стил, се отчитат найважните спомени, които са останали в съзнанието на изследваните
лица. Резултатите от свободно генерираните думи установиха
ясната тенденция, че за изследваните лица водещи фактори са
топлината и приемането от страна на родителите. Контролът се
оказа без изявено значение. Важен момент е, че повечето думи,
независимо от това кой стил описват, бяха положителни. От 20-те
лица, които възприемат родителския стил като смесен или чист,
общо 16 описаха стила на родителите си с по-скоро положителни
думи (например: любящ, грижовен, добър, подкрепящ). В отговорите на 15-те лица, описали стила на родителите си като недиференциран също се наблюдаваха по-често положителни характеристики
(например: внимателен, разбиращ, всеотдаен). Единствено за авторитарния и пренебрегващ стил доминираха негативните изрази
(например: изискващ, строг, критикуващ, незаинтересован).Това
води до заключението, ченедиференцираният родителски стил не
следва да се определя като негативен или непоследователен, а по-
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скоро като силно променлив и адаптивен спрямо разнообразни
фактори, пречупено през дистанцията на времето.
По отношение на доминирането на родител или стил при общо
33% от изследваните лица се наблюдава сходство в родителските
стилове на майката, бащата и общия възприет родителски стил.
Този резултат е сходен по отношение на изследванията в световен
мащаб, според които семейства с родители, практикуващи еднакви
родителски стилове, са значително по-малко от семейства, при
които стилът на майката и бащата се различават[15]. Едва 3% от
тези лица определят сходство в стиловете по отношение на
основните 4 чисти родителскистила, докато30% определят стила на
родителите си, така и общия възприеман родителски стил, като
недиференциран. Това за нас беше очакван резултат, имайки предвид основно факта, че семействата с еднакви родителски стилове са
значително по-малко и допускането ни, че родителите прилагат
много и различни практики в отглеждането на децата, които търпят
промени във времето, наложени от различни фактори.
Едва при 11% от изследваните лица ясно може да се очертае
доминиране на възприеман стил на майката във формирането на
общия възприет родителски стил. Това буди интерес, имайки
предвид, че майката е тази, която прекарва повече време с детето,
когато то е малко и полага повече грижи по отношение на неговото
отглеждане и възпитание.Общо 21% от изследваните лица показват,
че общия възприет родителски стил за тях е повлиян по-скоро от
стила на бащата. Този резултат също предизвиква интерес, имайки
предвид, че бащата е фигура, която по-рядко се ангажира пряко с
отглеждането на децата. При малко повече от 14% от изследваните
лица се наблюдават три различни родителски стила във възприемането на майката, на бащата и общия родителски стил, но в същото
време стиловете имат общи характеристики по отношение на
степента на топлина и отзивчивост. Например - наблюдават се лица,
при които и в трите стила има липса на топлина и отзивчивост, т.е.
при тези лица нито майката, нито бащата са били отзивчиви и
емоционално близки с детето, което съвсем логично води до
формиране на общ стил, който отново има ниски стойности по тази
променлива. По същия начин се наблюдават лица, при които трите
различни стила имат висока степен на топлина, т.е. и двамата
родители са били емоционални към детето си, което води до
формиране на общ родителски стил, характеризиран с висока
топлина.
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Част от лицата определят майката с недиференциран родителски стил и бащата със стил, характеризиран с ниска степен на
отзивчивост, като възприетия общ родителски стил от тях също има
ниска отзивчивост и топлина. В същото време друга част от лицата,
определили майката с недиференциран родителски стил, а бащата с
такъв висок по скалата топлина и отзивчивост, възприемат общия
родителски стил също висок по скалата топлина. Можем да
тълкуваме този резултат с това, че недиференцирания родителски
стил е изключително гъвкав, зависи от семейния климат и се изменя
според атмосферата в семейството. Останалите проценти са прекалено ниски и разпръснати и не са значими. В общ план осмисляйки
същността на стиловете можем да заключим, че характеристиките на стила са тези, които доминират при определяне на
общия начин на възприемане на родителския стил, а не това кой
родител го упражнява.
Дискусия
Очакванията ни се потвърдиха – има силно струпване в отговорите на изследваните лица за възприеман родителски стил като
смесен и основно като недиференциран. Има различия и в начина на
възприемане на родителите и възприемането на родителството като
цяло. Можем да обобщим, че в резултатите се проявиха смесените
родителски стилове, допълващи се по отношение на скалата
отзивчивост. Авторитетно-разрешаващият стил например се характеризира с висока степен на топлина, докато авторитарно-пренебрегващия – с ниска. Взаимно изключващите се стилове не се
проявиха.
Друго основно заключение е че в ретроспективен план в
оценката на родителство по-силно влияние има факторът топлина,
отколкото контрол и лицата оценяват родителството по-скоро като
приемащо, отколкото като отхвърлящо.
Трети основен извод е, че недиференцираният стил може да се
опише като резултат от реални и субективни промени, гъвкавост и
адаптивност, но като цяло се възприема като подкрепящ, а не като
отхвърлящ, неглижиращ или непоследователен.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТО ДОНОРСТВО ПРИ ДЕЦА,
ОЧАКВАЩИ ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
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Резюме: Чернодробната трансплантация от живи донори при деца
е процедура, насочена към продължаване на живота. В много случаи тя е
единствена алтернатива за реципиента. В психичен смисъл има
характеристиките на травматично събитие, което е сложно за
преработване и интегриране на индивидуално и системно равнище.
Нашият клиничен опит се отнася до 5 случая на семейства, в които
родителите са потенциални донори на децата си. Представени са част
от данните на психологичната и психотерапевтична работа, в която
значими критерии са мотивацията и процесите на взимане на решение за
донорство, нагласата към заболяването и евентуалното присаждане на
черен дроб, равнището на информираност, психичното „инвестиране“ на
детето и др. проследявани са емоционалното състояние и емоционалната
динамика, в които водещи са преживяванията на огромен страх,
безобектен ужас, липса на контрол и усещане за неясна перспектива.
Ключови думи: чернодробна трансплантация, донорство
СHARACTERISTICS OF LIVE DONATION OF CHILDREN WITH
LIVER TRANSPLANTATION
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Abstract: Liver transplantation from live donor is conducted to continue
life of the patients. In many cases this is the only perspective for the recipient.
Psychically this is a traumatic event which is hard to process and integrate on
both individual and system levels. Our clinical experience is related to 5 cases families where the parents are the potential donors of their children. We present
part of the data of the psychological and psychotherapeutical work where very
important criteria are the motivation, the process of making a decision for
donation, the disposition toward the disease and the potential liver
transplantation, the amount of information and the psychic “investment” of the
child. The emotional condition and the emotional dynamics show feelings of
great fear, non-subject fear, lack of control and obscure perspective.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Перспективата за чернодробна трансплантация е факт, който
много трудно може да бъде интегриран психично. Приемането на
тежката диагноза на едно дете преминава през различни етапи на
отричане, отхвърляне, гняв, безпомощност, безперспективност, отчаяние и депресия. Семейството се чувства поставено „пред свършен факт“ в срещата с идеята за лимитирането живота на тяхното
дете. Трансплантацията на черен дроб е единствената възможност
за продължаване на живота. Родителите се свързват с тази идея като
с магическо решение на проблема. Тяхната тревожност е в прекомерно високи граници. В родителската двойка често могат да
бъдат наблюдавани реакции на тревожна и депресивна декомпенсация в периода преди евентуалното присаждане на органа.
В тази интензивна емоционална ситуация централен е въпросът за донорството, за възможността единият от двамата родители
да дари орган на детето си. Най-категоричната мотивация за
дарителство е от родителя. Провокирана е от желанието за спасяване на детето, от вината, от идеята за провалената проекция на
бъдещето, от стремежа към репарация на злото.
ЦЕЛ
Целта на материала е да представи клиничния опит от психологичната и психотерапевтична работа със случаи на деца,
очакващи чернодробна трансплантация от живо донорство. В тези
случаи потенциални донори са родителите.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В настоящото изследване са включени 5 случая на деца,
нуждаещи се от трансплантация на черен дроб, на възраст 7 месеца
– 12 години. При всички случаи потенциалното донорство е от
единия от родителите – двама бащи и три майки. Донорите и
реципиентите са проследявани във всички етапи на предтрансплантационния и следтрансплантационния период – 2004 – 2014г.
Основният обяснителен модел за разбиране, диагностика и
психотерапия е психоаналитичната парадигма, в която оценката и
лечението съвпадат. Те вървят успоредно и се коригират взаимно.
За целта на изследването е конструирана специална методика,
насочена към обследване личността, емоционалното състояние и
нагласата за даряване на органа от страна на потенциалните донори.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Психологичната диагностика на родителската двойка е провеждана в процеса на психологично консултиране в рамките на
предтрансплантационния период. Тя не се базира на количествени
показатели, а е в рамките на качественото научно изследване. Не е
еднократна „снимка“ на състоянието, а клинично наблюдение, основано на конкретната психодинамика при всеки един от случаите.
Параметрите на оценката са изведени от психологичната и психотерапевтична работа с пациенти, очакващи и с присаден орган. [2] Тук
се включват:
- отношение към заболяването на детето,
- отношение към предстоящата чернодробна трансплантация,
- отношение към болничната институция, в която се очаква да
бъде осъществена чернодробната трансплантация,
- равнище на информираност и стратегии за търсене на
информация,
- емоционален статус и емоционална динамика при потенциалните донори,
- психични защитни механизми и копинг-стратегии към
дистреса,
- психично „инвестиране“ на детето от страна на родителите,
- способности за предоставяне и получаване на подкрепа,
- мотивация и процеси на взимане на решението за донорство,
- други.
Един от основните ни критерии е отношението на родителската
двойка към заболяването на детето. По този параметър прави впечатление трудното психично интегриране на факта на диагнозата,
както и тежестта на страданието. Наблюдавани са характеристиките
на шок, отричане и съмнение в поставената диагноза. Недоверието
и отхвърлянето водят до множество посещения на различни медицински специалисти с идеята за нова и оптимистична диагностика.
В крайна сметка обективната реалност води до потвърждаване на
поставената диагноза и до необходимостта от присаждане на нов
орган. Приемането на факта, че трансплантационната процедура е
животоспасяваща, се осъществява много трудно на рационално и
емоционално равнище. [6] Водещи са преживяванията на обърканост, паника и липса на контрол над ситуацията. Безпомощността
на родителите се изразява в реакциите на ужас, гняв, усещане за
обреченост и отчаяние.
Друг важен критерий е отношението на родителската двойка
спрямо предстоящата трансплантация. По този параметър прави
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впечатление високата степен на нереалистичност и липсата на
критичност относно процедурата. Хирургическата интервенция се
възприема като магическо средство за решаване на проблема. Това
прави невъзможно допускането и обсъждането на въпроса за евентуалните рискове. Операцията се разбира в защитен психичен порядък, хипоманийно. От съзнанието се отделят, отричат (denial) всички застрашаващи аспекти на медицинската процедура. В такъв смисъл се приема перспективата на бъдещето единствено защитно. [1]
Нагласата на родителите показва блокиране на проективната
способност за близки и далечни събития. Целият психичен живот на
семейството е концентриран върху присаждането и „изключва“
всички останали елементи на функциониране на личността. [4]
Друг критерий е отношението към болничната институция като
сигурна среда, която може да осъществи продължаването на
живота. При петте случая болницата се преживява свръхоптимистично като гарантираща цялостно разрешаване на проблема. Тя е
„натоварена“ безсъзнавано с безгранични капацитети. Призвана е
дадава надежди, подкрепа и грижа. Доверието към нея е многократно преувеличено. При всеки един от случаите наблюдаваме
развиване на чувство на зависимост, което в психоерапевтичната
работа след трансплантацията постепенно се преработва в чувство
на привързност. С автономизирането на семейството връзката с
болничното заведение се запазва, носе преживява по значително позрял начин. В предоперативния период нагласата към болницата е
архаична. Съдържа мистичнихарактеристики и сиволизира утробната функция.
Много важен за нас е критерият „равнище на информираност“,
по който се наблюдава изключителна пасивност. Потенциалните
донори показват стремеж да се интересуват единствено от хирургическата интервенция, но „отказват“ да знаят факти за следоперативните ситуации. Самата донорска операция не е предмет на
обсъждане от тяхна страна. Неглижираниса редица аспекти на
времето след оперативната намеса, сякаш са незначителни и маловажни. За операцията информацията е сравнително добра. По-често
се ползват интернет-източници, отколкото разговори с лекуващия
лекар. Съществува интензивен страх пред нежелани и плашещи
информации. [5] Психичният апарат се защитава от тях чрез
отклоняване, избягване и изтласкване.
Изследваме когнитивните функции на реципиентите, които
показват сериозен застойспрямо връстниците си на основата на
чернодробното заболяване. Вследствие на това се забелязва, особе526

но при по-големите деца, сериозна регресия в нормалнотопсихично
развитие.
По критерия за емоционалното състояние преобладава високото равнище на тревога, граничещо с преживяването за безобектен
ужас, при който липсва представност и конкретност. [7] Страховете
на родителите трудно могат да бъдат опредметени и вербализирани.
Заедно с това е налице изразена депресивна нагласа, в която водещи
са усещането за загуба, празнота и безпомощност. Преобладава
чувството за липса на контрол над ситуацията. Много важна е
способността на двойката за емоционална експресия. Необходимо е
в психологичното консултиране родителите да добият възможност
да диференцират и назовават различните си емоционални състояния, през които преминават. Това е алтернатива за добиване на
известен контрол над тревогата, напрежението и вината. В повечето
случаи, когато вербализирането на преживяванията е затруднено,
наблюдаваме склонност към различен род соматизации. [9] Пациентите реагират с болестни соматични симптоми в разнородните
ситуации на донорството и трансплантационната практика.
По критерия за психичните защитни механизми изхождаме от
идеята на психоаналитичната перспектива, че защитите на психичния апарат са в по-голямата си част безсъзнавани. [8] От такава
гледна точка при потенциалните донори наблюдаваме защитни
стратегии от висш порядък – изтласкване на заплахата, отхвърляне
на опасностите, изолация на афекта, обръщане в противоположното
и др. В някои моменти, които се възприемат като особено застрашаващи за реципиента, се проявяват архаични за психиката защити
като – отричане, сцепване (сплитинг) и др.
При всеки един от проследяваните случаи детето е психически
много добре „инвестирано“ от родителите. То е очаквано, желано,
обичало и адекватно обгрижвано. Само в един от случаите се
наблюдава недостатъчна свързаност от страна на бащата и свръхпротективно отношение от страна на майката. Този критерий е
важен с оглед мотивацията и решението за даряване, както и за
психичното справяне и интегриране на промяната в следоперативния период.
Особено важни за психичното стабилизиране са способностите
на родителите да предоставят подкрепа, да дават и обменят интимност и близост, уменията да преработват и интегрират психотравматичните ситуации.[11] [12] В нашия опит травматизмът е в
състояние да блокира и затруднява тези функции, а не да ги
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активира. Двойките са по-склонни да се отчуждават, отколкото да
се сближават в критичните ситуации.
Един от най-важните критерии за психологична оценка на
потенциалните донори са процесите на взимане на решение за
донорството. [3] В донорската ситуация от родител на дете мотивацията е изцяло емоционална. Решението се взима веднага и не се
обмисля. Възниква спонтанно. Потенциалните донори не показват
тенденция да се информират относно донорската операция и относно следоперативния период с риска от евентуални следоперативни
усложнения. Донорската операция се неглижира за сметка на операцията на реципиента, която е хиперболизирана. [10] Когато единият
от родителите е предпочетен по медицински показания (по-висок
процент на съвместимост), у другия възниква огромно чувство за
вина и безпокойство. Това чувство трудно се овладява и то
активизира тревогата на различните нива на психичния апарат.
Свързано е със загрижеността за реципиента и донора и се явява
двойна, кондензирана заплаха.
Важно е да се отбележи, че самият факт на болестта и на
нуждата от присаждане на орган понижава значително личностния
потенциал на всеки един от родителите. Намалява капацитета на
семейната система за справяне и преработване на травматизма. [13]
Една от целите на психотерапевтичната работа е мобилизиране на
ресурсите в личен и системен порядък с цел партньорската двойка
да се стабилизира и да може да оказва ефективна подкрепа на
детето.
ИЗВОДИ
1. Решението за донорство от родител на дете в наблюдаваните
случаи се взима спонтанно. То е категорично. Мотивацията е
изцяло емоционална.
2. Потенциалните донори преминават през интензивна емоционална динамика, в която преобладава усещането за безобектен
ужас, страх и липса на контрол, както и идеята за хирургическата
интервенция като магическо решение на проблема.
3. Диагнозата на детето е тежък травматичен момент, който
оказва сериозно негативно влияние върху семейството като система, върху съпружеската субсистема и върху жизнения цикъл на
семейните членове.
4. Психоаналитичната психотерапия е възможност за преработване на психичния травматизъм, за интегриране факта на
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трансплантацията и донорството на индивидуално и системно
равнище.
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Резюме: Психосоматиката като научна област в медицината и
психологията споделя възгледа за неразривната цялост на човека, за
непрекъснатата динамика между соматичното и психичното. Съществуват множество теории, които показват как различни личностни
компоненти, емоционални състояния и вътрешни конфликти могат да
бъдат причини за възникването и хода на различни функционални нарушения и телесни заболявания.
Настоящият материал има за цел да представи клиничния опит от
психотерапия на пациенти с язвена болет и улцеративен колит като
илюстрация на психогенната етиология в органните увреждания. Емоционалните състояния и трудността в тяхната експресия, алекситимията като психичен феномен затвърждават заболяването и влияят
върху неговото лечение. Хроничната болест от своя страна въздейства
по безспорен начин върху психичното, води до дестабилизиране на личността и до редица когнитивни нарушения.
Ключови думи: психосоматика, алекситимия.
PSYCHOSOMATIC, SOMATOPSYCHIC INTERACTIONS
AND ALEXITHYMIA
Krumova-Pesheva R., Mihaylova V.
Lozenec University hospital – Sofia, Bulgaria, e-mail: rutsi@abv.bg
Lozenec University hospital – Sofia, Bulgaria, e-mail:
v.mikhaylova@gmail.com
Abstract: Psychosomatics as a scientific field of medicine and psychology
shares the idea of inseparable integrity of the human being and the continuous
dynamic between somatic and psychic. There are a number of theories that
show how various personality components, emotional states and internal
conflicts could cause functional disturbances and somatic illness.
The following material is to show the clinical experience of psychotherapy
of patients with ulcer and ulcerative colitis as an illustration of the psychogenic
etiology in the somatic illness. The emotional conditions and the incapability of
their expression, the alexithymia as psychic phenomena reinforce the illness and
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reflect the treatment. The chronic illness reflects on the psychic, destabilizes the
personality and causes a number of cognitive disturbances.
Key words: psychosomatic, alexithymia

ВЪВЕДЕНИЕ
Психосоматичната и соматопсихичната зависимости са безспорен факт в съвременния поглед за човешкото функциониране. Тези
взаимодействия представляват интерес за различни специалисти в
психологията, психотерапията и медицината. Ролята на психичните
фактори за възникването и хода на соматичните болести е концепция с продължителна история във времето. Свързана е с имената на
Дойч, Дънбар, Александер и др. Психоанализата доразвива линията
на тези взаимодействия, посочвайки процесите на конверзия и
соматизация на основата на вътрешно-психичната конфликтност.
Телесните болести от своя страна налагат своя отпечатък върху
болния и са в състояние да променят психичния му живот и
неговите личностни особености. Заболяванията поставят отпечатък
върху жизнената история с темата за загубата в различните й
измерения. Изправят болния пред неблагоприятни тенденции, в
които често настъпват процеси на инвалидизация – физическа и
психична.В психотерапевтичната практика съществуват множество
наблюдения и примери за тясната взаимна свързаност между отделните компоненти на всяка личност. Динамиката на психотерапията
показва измененията, които могат да настъпят у човека, променяйки
своето виждане и позиция по отношение на самия себе си.
ЦЕЛ
Цел на настоящия материал е да представи особеностите на
психосоматичното и соматопсихично мислене и преживяване, на
алекситимията като характерна особеност на психосоматичната
зависимост и вътрешната конфликтност.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В настоящото изследване са включени 52 пациенти (28 мъже и
24 жени) с диагнози „язвена болест“(27 човека) и „улцеро-хеморагичен колит“ (25 човека) на възраст 29-57 години. Средната продължителност на заболяването до срещата с психотерапевт е три
години. В историята на болестта пациентите имат поне по една
хоспитализация. С болните е провеждана психоаналитична психотерапия с честота на посещенията един път седмично, с изключение
на ваканционните периоди. При една част от тях (24%) е налице
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прекъсване на терапевтичния процес и неговото възстановяване
след няколкомесечен период. Психотерапията съпътства медикаментозното лечение на съответното соматично заболяване. Критични инциденти от гледна точка на болестта са наблюдавани само в
един от случаите. Психотропни препарати за кратко време са използвани от малка част от болните (11%) с цел копиране на повишената тревожност или на хиподепресивната симптоматика.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Основният постулат на психосоматиката посочва, че телесното
и психичното представляват двете страни на едно цяло и се намират
в непрекъснато взаимодействие помежду си. Приема се, че телесните болести са изводими от особеностите на личността на болния и
имат своята специфичност при всеки отделен индивид. Психофизиологичните теории посочват значението на едно психогенно
преживяване, което е в състояние да промени хомеостазата на
организма. Известни са четири типа теории, които изследват взаимовръзките между психичното и телесната болест и помагат за
разбирането на болните:
- Теории за специфичната личност, според които определени
личностни черти са предразположение за дадено заболяване.
- Теории за специфичния конфликт, според които неефективното разрешаване на вътрешната безсъзнавана конфликтност
може да се превърне в симптом като компромисно образувание.
- Теории за специфичния модел на реагиране, според които
трансгенерационно се предават разнородни емоционални схеми и
реакции на стреса посредством различни телесни органи.
- Теории за неспецифичността, според които в основата на
психосоматичните реакции и болести е състоянието алекситимия –
невъзможността за дефиниране и изразяване на преживяванията.
Общоприето е схващането, че болестите не се появяват и не
протичат във вакуум. В много от случаите етиологията им е свързана с психогенни фактори. Емоционалното е етиологична детерминанта, напълно или частично безсъзнавана. Преживяванията на
човека се съпровождат от функционални изменения или от патологични нарушения в органите. Съответната предразположеност може
да влияе на избора на засегнатия орган или система. Отчита се
значението на чисто конституционалните особености на организма.
Психоаналитичната концепция на З. Фройд показва, че потиснатият афект, психичната травма и др. чрез механизма конверзия
могат да се проявят като соматичен симптом. [7] Фройд показва, че
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е необходима соматична готовност, която има значение за избора на
орган и играе роля в процеса на болестта. Смята се, че емоционалната конфликтност въздейства на вътрешните органи и тъкани.[8] Съществуват т.нар.канонизирани заболявания: бронхиална
астма, еснциална хипертония, невродермит и други кожни заболявания, тиреотоксикоза, диабет, ревматоиден артрит, язва, улцерохеморагичен колит и др. Действието на психичните фактори се
проявява в два аспекта:
- първично – психични причини водят до физически нарушения – психосоматични нарушения
- вторично – като психична реакция на органически обусловено заболяване – соматопсихични заболявания, болестният процес
е в началото соматичен и вторично обхваща психичната област.
При разглеждането на хистерията и конверзионните неврози е
установено, че изтласканите представи, непоносими за съзнанието,
са способни да доведат до многообразни необективизирани, неорганични симптоми. Хистеричните разстройства са психосоматични
нарушения в широк смисъл. За разлика от психосоматичните заболявания, при хистерията не се установяват нарушения на телесните
органи. Симптомът се проецира в тялото и се преживява като
„реален“, но няма органични нарушения.Много трудно е да се установят причинно-следствените връзки между функционалните нарушения и вътрешните конфликти. Психоаналитиците смятат за важно придобитата в детството предразположеност към реакция –
например на обидата с определен орган или със система от органи.
Отчасти е унаследеност, но и резултат от идентификация – в едно
семейство реагират на стреса със сърдечни нарушения, в друго –
със стомашни болки. [10]
Изборът на орган е безсъзнателен избор и е особено сложен
въпрос. Смята се например, че предразположеността към кожни
заболявания може да възникне заради прекомерната грижа за
кожата на бебето или в резултат на отсъствие на грижа. Постоянните спорове между членовете на семейството по време на ядене
нарушават процеса на усвояване на храната и водят до разстройство
в областта на стомаха и дванадесетопръстника. Прекаленото възпитание в чистота на детето, стремежът към екстремална чистоплътност на майката може да наруши работата на отделителните
функции. Причината за астматичните заболявания у децата може да
е това, че майката действа към тях по такъв начин, сякаш им
„отнема въздуха“. Бронхиалната астма се разглежда като резултат
от импулса да се остане под закрилата на майката и необходимостта
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от самостоятелност. Според Александер при астматиците дихателната система се активира в резултат на конфликта от раздялата с
майката. Според Соул е неосъзнатото желание за връщане в
утробата. Според Вайс астматичният пристъп е „потиснат зов към
майката“.
Смята се, че зад симптомите е скрит екзистенциален страх и
базисен конфликт. Екзистенциалният страх, от който тези хора
страдат, е страх, който и качествено, и количествено се отличава от
сигналния невротичен страх и означава загуба на съществуването
или смърт. Екзистенциалният страх е ключ към разбирането на
психосоматичните заболявания. [9] Той е резултат от базисен
конфликт – екзистенциалната заплаха от самота, произхождаща от
злокачествена интроекция, от която самотата отчаяно се защитава.
В класическата психоаналитична перспектива това е страхът от
загуба на обекта.
В нашия клиничен опит при двете групи болни прави впечатление затруднената себерефлексия. В продължителни периоди
от времето на психотерапевтичния процес пациентите показват
невъзможност за отклоняване от темата за соматичната болест. Те
са изцяло погълнати от мислите си за нея, от преживяванията, които
тя провокира в рамките на тяхното ежедневие. Те приемат психогенната причинност в началото по-скоро декларативно. [1] Допускат нейната стойност, но не са готови да проблематизират измеренията на емоционалното. Темата за соматичното заболяване в
началните срещи е форма на съпротива пред среащата с дълбоко
лични съдържания и чувства. Парадоксално тази тема има защитни
свойства за тях. Тя е мъчителна, но и безопасна. В нея се чувстват
сигурни и стабилни. В този смисъл често наблюдаваме феномените
на „бягство в болестта“ и на „вторичните изгоди от болестта“.
Безсъзнавано болните се стремят да избягват интроспективния
фокус като свързан с дестабилизиране и нежелана промяна. Те не
„чуват“ рефлексивни въпроси и избягват намесите на терапевта.
Пациентите с колит в много от случаите реагират със затваряне,
враждебно отношение и атаки към рамката на психотерапевтичното
взаимодействие. Пациентите с язва се преживяват по-скоро като
неразбрани, обидени и отхвърлени. Интроспективните способности
при двете групи са затруднени. [3]
Съпротивите продължително време поддържат старото, добре
познато „статукво“ на пациента. Наблюдаваме регресия към раннодетски прояви, реакции и поведения на очакване на грижа и протекция. Болните са свръхчувствителни в ранните етапи на психо534

терапевтичния процес относно фрустрацията, която съдържа психоаналитичната терапия. Те показват нуждата си от напътствия,
водене и насърчаване. Имат нужда от съвети и окуражаване. Оралните потребности са съпроводени с оралносадистични фантазии
като реакция на неудовлетворяването на техните желания. Неудовлетворените им в психотерапията потребности провокират обостряне на телесната симптоматика.
При двете групи наблюдаваме трудности в разпознаването и
дефинирането на потребностите, желанията и чувствата. [2] С
напредването на психотерапевтичния процес пациентите стават почувствителни към себе си и към преживяванията си. В ранните
етапи те показват по-скоро неспособност да разграничават различни
нюанси и усещания. Говорят за чувствата си обобщено и неперсонализирано. Използват термини като „чувствам се добре, зле,
приятно, неприятно“ и др. Честа форма на тяхна съпротива, особено
при болните с язвена болест, са дефиниции в термините на „горедолу“, „приблизително“, „може би“, „предполагам“, „не съм сигурен“ и др. Липсва категоричност и яснота на съдържанията и
описанията. Това внася объркване в тяхното разбиране. Затруднява
преработването на вътрешно-психичната конфликтност. Те изпитват трудности при свързването на различните времеви дименсии.
Говорят в термините на настоящето. Много рядко използват метафори и отричат метафоричните значения. Способностите за символизация са затруднени. Болните се „защитават“ от символизиране
чрез т.нар. операторско мислене. Това е механично, автоматично
мислене, без символи. Проявява се конкретно и опредметено.
Показва малко фантазия и въображение, слабо развито чувство за
присъствието на другия човек. Образът за себе си е това, което
другите мислят за тебе. Афектите носят застрашителен характер. Не
могат да се правят връзките между отделни компоненти. Не е
налице достатъчно свързаност с емоциите. Това предполага регресивно движение към ранни фази от развитието, в които не се
наблюдава присъствието на „третия елемент“. Налице е склонност
към диадични, зависими отношения. Триангулациите в психичен
смисъл са невъзможни. Показват по-скоро тенденция към зависимост при болните с язва. При болните с колит по-често е контразависимото поведение като друг израз на безсъзнаваното желание за
симбиотична слятост.
Техническото, операторско мислене в нашия опит наблюдаваме и при болни с кардиохирургични операции в предоперативния период. Интензивността на заплахата при тях прави
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неефективни зрелите защитни механизми за сметка на архаичните и
незрелите. При болните с язвена болест и улцеративен колит се
забелязват сходни тенденции в цялостното им функциониране.
Изтласкване се наблюдава рядко като невротичен защитен феномен.
[6] Много повече количество психична енергия се изразходва в
регистъра на отричане (denial), характерно за граничната личностна
организация. Може да се каже, че неврозата при тези случаи
показва сериозни пробиви и личността обеднява от гледна точка на
капацитетите си. Това се отнася за 43% от наблюдаваните случаи.
При голяма част от болните в психоаналитичната психотерапия откриваме големи възможности за разрешаване на вътрешната
конфликтност ефективно. [5] При тях е възможно постигането на
ново съотношение в структурите на психичния апарат. Това са
пациенти, за които символизациите са блокирани, но са достъпни с
процесите на психична преработка и автономизация. Важно е да се
отбележи, че не може да се поставя знак за равенство между
психосоматичната болест и алекситимията.
Правят впечатление силно развитите Свръхазови компоненти.
Те потискат пациента и той често се чувства виновен. Мисли преди
всичко за нещата, които трябва да се свършат, а не за желанията и
потребностите си. Усеща тялото си отчуждено. Психоаналитичното
разбиране предлага една от възможните хипотези в тези случаи:
майката изначално „води“ бебето по време на бременността, а след
това, след физическото раждане го „пуска“ във външния свят. При
психическото раждане майката пуска сякаш растящото бебе на
свобода за втори път, давайки му възможност по този начин да
опознае своето собствено тяло, да се научи да се разпорежда с него
и да усвои неговия потенциал. Бебето, което е завзето,„завладяно“
от майката, се освобождава от своята свързаност и зависимост
много трудно. Ако все пак направи това, то се разкъсва от своето
чувство за вина.В други случаи „освобождаването“ се препятства от
интервенции в маниера на поведение на майката. Заради патологичен страх, майката прави прояви на неуважение към вътрешния
свят на детето, към неговото вътрешно телесно пространство. Тя не
уважава правата на бебето и постоянно ги нарушава.
Друг патогенен пример за отношения е не-отношението. На
детето не обръщат внимание, пренебрегват го, не показват обич. То
чувства себе си захвърлено и унижено. Неговите потребности от
емоционална подкрепа и нарцистично уважение са неизбежно
фрустрирани. Усещането за фрустрация се пренася при нашите
болни в зряла възраст в поведението на интимност и близост.
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Търсенето на удовлетворение се реализира безсъзнавано с чисто
инфантилни способи.
В повечето от нашите клинични случаи асоциативните способности са нарушени. Постепенно, в рамките и с динамиката на
психотерапевтичния процес те могат да бъдат провокирани и активизирани при голяма част от болните. Психоаналитичната психотерапия е подходяща удържаща и структурираща среда, в която да
бъдат преработени и ревизирани различни аспекти на Егото. Това
може да доведе до „отказ“ на пациента от неефективните защитни
стратегии и до изграждане на нови и зрели способи. В резултат на
психотерапевтичния процес връзките на пациентите с външната
реалност се подобряват значително. Променя се отношението към
болестта и към себе си. Взаимодействието между нагонните аспекти
се променя като превес има либидинозният за сметка на
деструктивния компонент. [4]
Хроничната болест влияе сериозно върху психичното, води до
промени в личността и поведението на пациентите. Повечето от тях
споделят чувство на понижена самооценка, на неефективност в
различните си социални роли, в дискалифициране на себе си, в
свръхсензитивност към отношението на другите. Споделят също
преживяване за изменения в когнитивните финкции като: затруднена концентрация на вниманието, забавяне на мисловната дейност,
паметови смущения и др.
ИЗВОДИ
1. В нашия клиничен опит наблюдаваме „обедняване“ на
личността на болните и редица когнитивни нарушения на основата
на соматичното заболяване.
2. Алекситимията е демонстративен симптом при болните с
язвена болест и с улцеративен колит. Свързана е с понижаване на
символичните и асоциативни способности.
3. Психоаналитичната психотерапия може да подпомогне
болния в различното интегриране на заболяването, в разрешаването
на вътрешно-психичната конфликтност и в постигането на ефективно и автономно функциониране.
Книгопис
1. Крумова-Пешева Р., Гиров. К., Пешев Х. (2012). Болката в психичната реалност на пациенти с неврози и пациенти със съдови заболявания,
Ангиология и съдова хирургия, XVI, 1, 33-36

537

2. Крумова-Пешева Р., (2012), Клинично наблюдение при деца с
хипертонични кризи, Клинична и консултативна психология, 4
3. Крумова-Пешева Р. (2012). Дефиниции и редефиниции на пациентите в психоаналитичната психотерапия, Клинична и консултативна психология, прието за печат
4. Крумова-Пешева Р., Гиров. К., Пешев. Х. (2012). Хирургическата
интервенция като физическа и психична травма, Ангиология и съдова
хирургия, прието за печат
5. Крумова-Пешева Р., Спасов Л., Михайлова В. (2013). Психологично консултиране при хоспитализирани пациенти. Неврология и психиатрия, т. 44, 1, 12-19
6. Фройд, А. (2000). Егото и защитните механизми.София: ИК Лик,
142 с.
7. Фройд, З. (1990). Въведение в психоанализата.София: Наука и
изкуство. 550с.
8. Фройд, З. (1992). Отвъд принципа на удоволствието.София:
Наука и изкуство,205 с.
9. Тэхкэ, В. (2001) Психика и ее лечение: психоаналитический подход.Москва, Академический проект, 573 с.
10. Alexander, F. A metapsychological description of the process of cure.
International Journal of Psycho-Analysis, 1925, 13-34.

538

ПОВЕДЕНЧЕСКИ КОРЕЛАТИ НА СЕНЗОРНАТА
ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНЕТО
И ХИПЕРАКТИВНОСТ
Емил Маринов
СУ „Св. Кл. Охридски”, София, България
e-mail: em_marinem@yahoo.com
Резюме: Изследвани са неврологичните прагове на поведенческите
корелати на сензорните нарушения при деца с дефицит на вниманието и
хиперактивност. Определени са четирите квадранта на неврологичните
праговете, свързани с идентифицирани поведения – ниска регистрация,
сензорно търсене, сензорна чувствителност и сензорно избягване. Установено, че децата с дефицит на вниманието и хиперактивност са изложени на повишен риск от дефицити в сетивния процес и съответни
промени в поведенческите реакции.
Ключови думи: синдром на дефицит на вниманието и хиперактиност, сензорен профил, поведенчески реакции
BEHAVIORAL CORRELATES OF SENSORY DISORDERS
IN DYSLEXIA
Summary: The neurological thresholds of sensory disorders in children
with ADHD were examined. The four quadrants of neurological thresholds
associated with identified behaviors - low registration, sensory seeking, sensory
sensitivity and sensory avoidance were identified . The examined children with
ADHD are at increased risk of deficits in sensory processing and related
changes in behavioral responses.
Key words: ADHD, sensory profile, behavioral responses

Увод
Синдромът на дефицит на внимание и хиперактивност (ADHD)
е един от най-често срещаните психиатрични заболявания, диагностицирани в детска възраст. Често заболяването продължава през
целия живот [11] и взаимодейства с адаптивното функциониране [7]. Среща се между 3 и 12% от децата в училищна възраст
[4,8,9,10,16, 22, 24]. Смята се, че при децата с ADHD е налице
централен дефицит в инхибиране на отговор [8], както и мотивационни и регулаторни дефицити[3]. В свое проучване проучване
Miller et al. (2008) открива високо ниво на невротизъм и ниска
съзнателност и добросъвестност в сравнение с индивиди без ADHD.
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Подобни резултати по отношение на високо невротизъм и ниска
съзнателност съобщават и Ranseen et al.(1998), Nigg et al. (2002).
При децата със синдром на дефицит на вниманието и
хиперактивност е нарушена сензорната обработка и има трудности
в интерпретацията на сензорните стимули от околната среда и
невъзможност да се отговори адекватно и ефективно на изменения в
условията, което води до нестабилност, бедно планиране на действието и бедна съгласуваност в движенията [5, 21].
Нарушената сензорна обработка е физиологично състояние,
което може да влоши симптоми на хиперактивност и импулсивност.
Необичаен сензорен отговор, като например трудност в организиране усещания от собственото тяло и околната среда[5] или
затруднено регулиране и организиране на реакции към усещания в
степенуван и адаптивен начин [5,20] е известен също така и като
сензорно-модулативно разстройство (SMD). Сензорно-модулаторното разстройство се среща в около 5 % от населението[6] и е много
по-често срещано при деца с ADHD [12].
В резултат от наличие на различни сензорни дефицити засягащи поведенческата инхибиция се засяга невропсихологичното
функциониране [8]. Установено е, че индивидите с ADHD, като
следствие на тези дефицити, може да търсят външно стимулиране
чрез повишаване на активността или ограничаване на сетивните
преживявания[25].
Според Ayres, (1972) възникването на функционални поведения зависи от модулацията на сензорната информация. Модулацията трябва да създава адекватна промяна на информацията в
сетивния процес варираща от привикване до повишена чувствителност. При недостатьчна модулация, неадаптивното поведение
предизвиква твърде силна чувствителност. Такова поведение се
установява, когато е налице нисък праг на сетивност. В резултат на
ниският праг се създава поведение, което се демонстрира със силна
раздразнителност или хиперактивност.
Целта на настоящето изследване е да проучат промените в
поведенческите реакции на деца с ADHD имащи нарушения в
сензорната интеграция.
Методика. За определяне на сензорния профил е използван
въпросник, разработен от Dunn (1997). Сензорният профил се основава на сензорно-интегративни и неврологични рамки. Той се
състои от 125 позиции, групирани в три основни раздела: сензорна
обработка, модулация и поведенчески и емоционални реакции.
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Въз основа на сензорната дисфункция Dunn (1997, 1999, 2001)
предлага теоретичен модел, който разглежда сетивният процес като
взаимодействие между невронауките и поведенческите концепции.
В този модел сензорния процес е един непрекъснат процес по
отношение на сензорната модулация. Ако е налице недостатъчна
модулация, неадаптивното поведение ще доведе до твърде силна
чувствителност. Това се установява, когато е налице нисък праг на
сетивност. В резултат на това се създава поведение, което се
демонстрира със силна раздразнителност или хиперактивност. При
висок праг резултатът е поява на атипично или невнимателно
поведение. Влиянието на неврологични прагове върху поведенчески
реакции зависи от възможните интерпретации на поведението,
които се появяват в зависимост от ефекта на проявите - високи или
ниски прагове. Въз основа на този модел Dunn (1999) създава четири квадранта на праговете, свързани с идентифицирани поведения.
Това са: ниска регистрация, сензорно търсене, сензорна чувствителност и сензорно избягване.
Изследвани са общо 79 деца – 21 деца с диагноза дефицит на
вниманието и хиперактивност –комбинилан тип (ЕГ) и 58 деца в
норма (КГ), ученици в 1 и 2 клас, на средна възраст - 7,8 години.
Резултати и анализ на резултатите
Анализът на резулатите от изследване на неврологичните
прагове на поведенческите реакции показва, че съществуват
разлики в стойности на деца с ADHD и деца в норма (р<0,001).
Резултатите на децата в норма варират предимно в долната граница
на типичното представяне. Резултатите на на децата с ADHD обаче
варират на границата между вероятна и определена разлика (табл1).
Според получените резултатите от проведеното изследването
на неврологичните прагове на поведенческите реакции се установи,
че в квадрант сензорно търсене по-голямата част от децата са
оценени като имащи определена разлика 83,41%, 8,28% бяха оценени като имащи вероятна разлика и 8,31% бяха оценени типично
изпълнение. В квадрант сензорна регистрация 95,63% от децата
бяха оценени като имащи определена разлика, 4,05% са били
оценени като имащи вероятна разлика , и само 0,32% са оценени
като имащи типично изпълнение. В сензорна чувствителността се
установи, че с определена разлика са 79,82% от децата, с вероятна
разлика при 12,5% и 7,84% са с типично изпълнение. Сензорно
избягване показа най-голяма разлика. Резултатите варира много
повече от тези в останалите квадранта. Данните от изледването
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показват, че само 33,48% от децата са имат определена разлика,
28,82% - вероятна разлика и 37,70 % са с типично изпълнение.
Съгласно получените резултати от изследването най-голяма
значение за неврологичните прагове на поведенческите реакции
имат сензорната регистрация (99,68%), сензорната чувствителност
(92,16%) и сензорното търсене (91,69%). Само 62,30% от децата с
ADHD избягват сетивните стимули.
Таблица 1. Дисперсен анализ на сензорната обработка

Типично
представяне
Вероятна
разлика
Определена
разлика
Вероятна
определена
разлика

+

Сензорно
търсене

Сензорна
регистрация

Сензорна
чувствителност

Сензорно
избягване

8,31

0,32

7,84

37,70

8,28

4,05

12,34

28,82

83,41

95,63

79,82

33,48

91,69

99,68

92,16

62,30

Сензорно търсене - това поведение се описва като поведение
с високи сетивните прагове и активно търсене на начини да
отговори на тези прагове. От 21 изследвани деца с ADHD определена разлика в сензорното търсене се откри в 83 % от тях. Част от
айтеми на квадранта на сензорно търсене се припокриват със симптомите на хиперактивност. Наличието на такива айтеми не е изненада, че деца с ADHD често се оценяват като имащи определена
разлика в сензорното търсене. Подобни резултати съобщават James
et al. (2011), които откриват в 75 % от изследвани деца с ADHD
сензорно търсещо поведение. децата показват висок праг за стимули. Поведенческите реакции се изразяват в противодействие на
прага. Децата са много активни, непрекъснато участват в дейности,
които им носят удоволствие от усещанията. Стремят се активно да
набавят липсващата сензорика и затова генерират сензорен вход за
търсене на допълнителни сензорни стимули. Такива деца когато
работят бръмчат, говорят, докосват предмети. В резултат на това се
поява възбудимо поведение с игнориране на опасностите.
Установеният висок процент на сензорнотърсещо поведение
при децата с ADHD корелира с високите стойности (64,61±6,21) на
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фактор 1 (сензорно търсене). Стойността на този фактор при децата
в норма е 77,96±4,50 (табл2).
Сензорна регистрация - подобно на сензорно търсене също
има високи неврологични прагове. От изследването се установи, че
99,68% от децата с ADHD са с ниска регистрация. Такива деца
показват по-пасивен стил на саморегулиране и често незачитат или
не са напълно осведомени за характера на сензорни сигнали. Те
показват високи прагове за стимули и действат в съответствие с
този праг. Това означава, че те не забелязват много от сетивните
събития, не проявяват интерес към света, имат ниски нива на
енергия и слаба издръжливост.
Това поведение много прилича на модела на сензорно търсене,
където също се открива висок праг. За разлика от децата с ниска
регистрация, децата със сензорно търсене се стремят да получат
повече сензорни стимули от средата.
Върху ниската сензорна регистрация влияние оказват фактор 3,
фактор 5 и фактор 7.
Таблица 2. Факторен анализ
Фактор
1.Сензорно търсене
2.Емоционална реактивност
3.Слаба издръжливост/тонус
4.Устна чувствителност
5.Бедна регистрация
6.Невнимание-разсеяност
7.Сензорна чувствителност
8.Неподвижност (седнало
положение)
9.Фина моторика/перцепция

Деца с ADHD
n=21
64,61±6,21
63,49±3,78
40,13±5,92
39,84±4,32
33,04±4,67
26,75±5,07
16,94±4,55
13,67±3,48

Деца в норма
n=58
77,96±4,50
71,94±6,35
42,81±7,81
43,08±4,62
34,25±3,14
27,01±2,96
18,12±3,18
16,97±2,62

11,47±2,02

14,08±1,31

Разлика
13,35
8,45
2,68
3,24
1,21
0,26
1,18
3,30
2,61

Сензорна чувствителност - 79,82% от децата с ADHD показват определена разлика в сензорната чувствителност. Такива децата
имат ниски прагове и действат в съответствие с пасивно саморегулиране. Те реагират лесно на стимули и лесно се разсейват от
странични стимули (движения, звуци и др.), в резултат на което те
са разсеяни, хиперактивни и трудно се адаптират към стимулите. Те
осъзнават това и използват пасивни стратегии, като позволяват
нещата, които трябва да се случат - да се случат, вместо да се
дистанцират от ситуацията.
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Повишената сензорна чувствителност при децата с ADHD
може би зависи от получените ниски стойности в шестте сензорни
субтестове. Също така сензорната чувствителност може да се
свърже с промените в поведенческите реакции на сензорния профил, където бе установено, че голям процент от децата с дефицит на
вниманието и хиперактивност показват поведенчески проблеми в
резултат на сензорна обработка. Повишената сензорна чувствителност може да се дължи на редица фактори – фактор 4 (повишена
орална чувствителност) и фактор 9 (фина моторика и перцепция).
Наерушенията във фактор 9 водят до проблеми с академичните и
манипулативни способности.
Сензорно избягване - сензорно избягване се откри в 62,30% от
изследването деца с ADHD. Децата показват нисък праг за стимули.
Те се стремят да противодействат на прага с активно саморегулиране. Детето ограничива сетивното възприятие чрез създаването на
ритуали. Демонстрират разрушително поведение и емоционални
изблици. Това активно саморегулиране се проявява, защото новото,
непознато сетивно възприятие не може да се разбере. Децата участват само в предвидими модели на поведение, които им осигуряват
висока степен на познати сетивни възприятия, като едновременно с
това ограничават възможността за включване на непознат вход.
Влияние върху сензорното избягване оказва фактор 2 (емоционална реактивност) и промените в поведенческите и емоционални
рекции, установени в анализа на сензорния профил на децата с
ADHD [1,2]. Най-големи различия в поведенческите и емоционални
реакции се откриват в социо-емоционалните реакции (67,82±5,48),
следвани от поведенчески реакции (21,91±3,18) и най-малки в праг
на отговор (10,46±2,05).
Заключение
Анализът на резултатите от настоящото изследване показват,
децата с дефицит на вниманието и хиперактивност имат повишен
риск в различни сетивни области.
Тъй като се приема, че сензорното възприятие дава възможност за ангажиране в адаптивни поведения може да се улесни
участието на тези деца в смислни и продуктивни дейности [15,20].
Освен това ранно идентифициране и лечение на сензорните нарушения може да подобри прогнозата на деца с дефицит на вниманието и хиперактивност и да намали процентът на вторичните
психоемоционални и перпепто-моторни проблеми.
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СЕМЕЙСТВОТО КАТО СИСТЕМА, НОРМАЛНИ
И ДИСФУНКЦИОНАЛНИ СЕМЕЙСТВА СПОРЕД
СТРУКТУРНИЯ ПОДХОД В СИСТЕМНАТА ТЕРАПИЯ
Гергана Тодорова
ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, България, gery_inv@abv.bg
Резюме: Семейството функционира като единна система, в която
всички отделни части се влияят от цялото, както и върху цялото се
отразява влиянието на всички негови части .Всяка семейната система
притежава структура, която се гради посредством семейни роли, семейни подсистеми, външни и вътрешни граници между тях, семейни правила,
стандарти (стереотипи) на взаимодействие, семейни митове, семейни
стабилизатори. Семейството има свои функции и динамика. То се
развива, преминавайки през закономерна събитийност по време на
жизнения си цикъл. Нарушенията на структурата отразяват неадекватност във взаимоотношенията в семейството, което води до дисфункционалност на системата като цяло.
Ключови думи: Семейна система,структура, граници, йерархия,
подсистеми
Resume: The family functions as a whole system, in which all parts are
influenced by the whole and the whole is influenced by all its parts. Every
family system has its structure, created from family roles, family subsystems,
external and internal borders between them, family rules, standards
(stereotypes) of interactions, family myths, family stabilizers. The family has its
functions and dynamics. The family develops through its lifecycle. Structure
disturbances reflect non adequate relationships in the family that leads to
dysfunction of the system as a whole.
Key words: Family system, structure, borders, hierarchy

1.Семейството като система
В началото на 60-те години системната терапия се отделя като
самостоятелна област от психотерапевтичната практика. Това става
възможно с развитието на теорията за комуникациите и приемането
на теорията за системите като възможно обяснение и на човешкото
поведение. Подхода към семейството като единица на психологическо въздействие постепенно започва да набира все по-голяма
популярност.
Преломен момент в развитието на изследванията на семейството е възникването на представата за семейството като система
и въвеждането в семейната психология на термините „семейна
система”, „семейна подсистема”, „информация”, „обратна връзка”.
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На системата се гледа като на единно цяло, всичко в нея е
взаимосвързано [ 2 ].
Често семейната система се сравнява с жив организъм. Подобно на всички живи организми тя се стреми както към запазване на
съществуващите връзки между отделните елементи, така и към
тяхната еволюция. В живата система, която съществува благодарение на обмена на енергия и информация с външната среда, неравновесието и колебанията (както вътрешни, така и външни), предизвикани от този обмен водят до нова структура на системата (ново
качество), растат сложността и диференцираността й. Прилагайки
този закон на термодинамиката към семейната система може да се
каже, че и семейството, като жив организъм постоянно обменя
информация и енергия с околната среда [ 2 ]. То представлява
отворена система, елементите на която взаимодействат един с друг
и с външни институции (образователни учреждения, производствени предприятия, църкви, средства за масова информация, държава).
Силите отвън и отвътре оказват влияние върху работата на
системата, а тя на свой ред въздейства по аналогичен начин на
други системи. Колебанията обикновено се съпровождат с реакция,
която връща системата в устойчиво състояние, но когато те са
големи в семейството може да настъпи кризисно състояние, трансформацията на което да я изведе на ново ниво на функциониране.
По такъв начин семейната система, като и всяка друга се подчинява
на два закона – закона за хомеостазата и закона за развитието.
Закона за хомеостазата се изразява в следното: всяка система
се стреми да запази равновесното си състояние. Системата запазва
равновесието, фиксирайки всяко отклонение от него и извършвайки
действия, които да възвърнат първоначалното й състояние. Механизма на фиксация и възвръщане се нарича механизъм на обратна
връзка. Той действа в най-различни области на семейния живот.
Когато се случи нещо ново, необичайно (например детето се
представя по-зле в училище) вниманието веднага се съсредоточава
на това какво да се направи, че нещата да са както преди да се появи
проблема. Нарушенията на механизмите на обратна връзка водят до
дестабилизация на семейството. На нивото на индивидуалното
съзнание законът за хомеостазата се възприема като „Системата
като цяло трябва да остане без промяна”[3].
Съгласно закона за развитието всяка семейна система трябва да
премине през своя жизнен цикъл. Той представлява последователност от събития и стадии, през които преминава почти всяко
семейство. Точно на тези етапи от своето развитие семействата се
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оказват неспособни да решат новите ситуации по предишните
начини и са изправени пред необходимостта да усложняват
приспособителните си реакции (да преминават към ново качество).
2. Място на структурния модел в системната терапия
В основата на системния подход стои парадигмата „структура
– процес”. Тя включва комуникативната (Вацлавик, Джексън,
Хейли), стратегическата (Хейли), краткосрочната, фокусирана върху решаването на проблеми (Ватславик, Уикленд, Фиш), структурната (Минучин) и поведенческата (Патерсън) школа. Тук се отнасят
и работите и на терапевти като Вирджиния Сатир, Мара Селвини
Палацоли, Л. Хофман и П. Пеп.[ 5 ] Тези школи се фокусират върху
текущите модели на взаимодействие в семейството и отношението
на тези модели към симптома на идентифицирания пациент (този,
по повод когото семейството търси помощ). Семейството се
разглежда като система, имаща следните признаци:
1. Системата като цяло е повече от сумата на отделните нейни
части.
2. Нещо, което засяга системата като цяло влияе на всеки
отделен елемент от нея.
3. Разстройството или изменението в една от частите се отразява в изменение на други части от цялото.
Това налага при разглеждане на всеки конкретен въпрос,
засягащ семейството да се отчита как този въпрос е свързан с
всички останали страни от семейния живот [ 3 ].
Като група системните терапевти рязко се отличават от
работещите по това време семейни терапевти по това, че се разграничават от изследване на миналото, от откриване на несъзнаваното,
от интерпретациите и инсайта, дори от важността на изразяването
на афекта, като нерелевантни на терапевтичния процес. Те се
фокусират на нивото на системата и незначително се спират на
психологията на индивидуалностите или изобщо я игнорират.
Залага се на реорганизация на семейната система, така че да се
отстранят дисфункционалните елементи, които подкрепят симптома. Представителите на тази парадигма имат различни акценти в
работата си със семейства според това дали разглеждат моделите на
взаимодействие чрез ригидността на структурите (Минухин) или от
гледна точка на семейния процес (В. Сатир), дали поставят като
главна цел промяната на структурата или облекчение на симптома[5]. Въпреки това повечето от тях приемат структурния модел на
семейството и той става най-широко използвания модел в областта
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на системната терапия. Предложен е от Салвадор Минухин в края
на 60-те. Според него семейството е естествен контекст за развитие
на взаимоотношенията. То се разглежда като система, функционирането на която зависи от отделните й части. В същото време
функционирането на всяка отделна част зависи от работата на
системата като цяло. В семейната система се разграничават множество подсистеми – съпружеска, родителска, деца (подсистема на
сиблингите). Един индивид може да бъде включен в различни
подсистеми в системата на разширеното семейство и в различни
ситуации да осъвместява различни социални роли – съпруг, баща,
син; съпруга, майка, дъщеря; син, брат; дъщеря, сестра.
Структурата на семейството това е съвкупността от всички
нейни членове и техните взаимоотношения.[3] Анализът на структурата позволява да се разбере как семейството изпълнява функциите си. Семейната структура може да бъде подробно описана и
разбрана със следните параметри: семейни роли, семейни подсистеми, външни и вътрешни граници между тях, семейни правила,
стандарти (стереотипи) на взаимодействие, семейни митове, семейна история, семейни стабилизатори [3].
Семейните роли предписват на членовете на семейството
какво, как, кога и в каква последователност трябва да правят,
встъпвайки във взаимоотношения помежду си [2]. Освен актуалното поведение в понятието „роля” се включват и желанията,
целите, убежденията, чувствата, социалноустановените правила,
ценности и действия, които се очакват или се приписват на човека.
Семейните подсистеми представляват локални, диференцирани
съвкупности от семейни роли, които позволяват на семейството
избирателно да изпълнява определени функции и осигуряват неговата жизнеспособност [2].
Външни и вътрешни граници – това са правилата, които
определят кой и по какъв начин изпълнява семейните предписания
в определен аспект на семейния живот – съпружеска, родителска,
детска група и т.н. [ 2 ]. Всяка система има свои граници, задаващи
нейната структура и динамика на функциониране. Външните граници (в норма) способстват за формирането на идентичността на
семейството, а вътрешните – за структуриране на неговото психологическо пространство.
Семейните правила са основите, върху които се гради живота
на семейството. Те позволяват на членовете на семейството да се
ориентират в реалността и придават устойчивост на личността и на
семейството като цяло, благодарение на това, че всеки е наясно със
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своите права и задължения. Често точно дефицита на правила става
причина и източник на обиди и конфликти. Правилата засягат
всички страни на семейния живот – от разпределението на ролите,
функциите и местата в йерархията до разпределението на деня или
разрешението на членовете на семейството открито да изразяват
своите емоции. Правилата показват кое е разрешено и кое – не, кое
се счита за добро и кое за лошо. Те изразяват семейната идеология.
Могат да бъдат гласни и негласни, а не малка част от тях дори не се
осъзнават от членовете на семейството. Те постъпват по определен
начин и дори не се замислят, че може да се постъпи и по друг.
Правилата възникват на различни стадии от жизнения цикъл. Това
ги прави често противоречиви, затова се налага непрекъснато да се
предоговарят. На всеки нов етап от жизнения цикъл старите
правила трябва да се преразглеждат, защото ако не бъдат променени
според новата ситуация неизбежно ще се стигне до нарушение на
функциите на семейството.
Най-важните характеристики на семейната система са нейните
функции, структура и динамика[4].
Функциите представляват жизнедеятелността на семейството,
свързана с удовлетворението на потребностите на отделните негови
членове. Изпълнението на функциите на семейството има важно
значение не само за родствениците, а и за обществото като цяло.
Възпитателната функция на семейството удовлетворява индивидуалните потребности на мъжете и жените да бъдат родители. Тя
се реализира посредством контактите с децата, тяхното възпитание,
дори и във възможността да реализират себе си чрез децата. По този
начин се осигурява социализацията на децата и израстването им
като членове на обществото [2].
Битова функция – удовлетворява материалните потребности на
членовете на семейството (храна, дом и т.н.). Това спомага за запазването на тяхното здраве, възстановяването на физическите им
сили.
Емоционална функция – удовлетворява потребностите на членовете на семейството от симпатия, уважение, признание, емоционална подкрепа, психологическа защита. Тя е основа на психичното
здраве, емоционалната и личностна стабилизация [2].
Функция на духовното, културното общуване – удовлетворява
необходимостта от общуване, от духовно обогатяване и развитие.
Функция на първичен социален контрол – осигурява спазването на социалните норми от страна на членовете на семейството.
Това засяга особено тези, които поради възрастта си или някакви
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клинични особености не са в състояние да управляват поведението
си в съответствие с предписанията на обществото [2].
Сексуално-еротична функция – обезпечава удовлетворението
на потребността от секс, регулацията на сексуалното поведение и
осигуряване на възпроизводството.
Изпълнявайки своите функции семейството от една страна
удовлетворява най-важните естествени биологични потребности на
човека (преди всичко самосъхранението и продължението на рода),
а от друга позволява на човека да достига определени цели в
общуването, в личностовото и духовното израстване. С развитието
на семейството неговите цели закономерно се променят – някои
цели отпадат, появяват се нови, съответстващи на променящите се
социални условия.
Семейството не е статична структура. С течение на времето тя
се развива. Това изменение на структурата и функциите на семейството в зависимост от етапите на неговата жизнедеятелност представлява динамиката на семейната система. Динамиката се отразява
във фазите на жизнения цикъл на семейството. Най-значимите от
тях са [2]:
- Приемане на съпружески задължения
- Усвояване на родителските роли
- Приемане на появата на нови членове на семейството
- Включване на децата във външни социални структури (детски
заведения)
- Навлизането на детето в периода на пубертета
- Опита на семейството с независимостта на порастващото дете
- Излизане на децата от семейството и оставане на родителите
отново двама
- Приемане на пенсионирането и старостта
При преминаване от стадий в стадий семейството преживявява
закономерни кризи в развитието си. За разлика от ситуативните,
кризите свързани с развитието се приемат като нормативни.
Изследванията показват, че в моменти на нормативен стрес
семействата често се връщат към по-ранни модели на функциониране (регресия) или спират развитието си фиксирайки се на
определен етап (фиксация). Често семейните проблеми се оказват
свързани не с външни фактори, а с регресията и фиксацията към
предишни фази от жизнения цикъл (Nichols M.R., 1984).
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3. Нормално функциониращи семейства
Това са семействата, които адекватно изпълняват своите функции, независимо от възможните проблеми и възникващи неблагоприятни обстоятелства. Разликата между нормалните и дисфункционалните семейства се състои в това, че нормалните имат
функционална структура, с чиято помощ се справят с проблемите.
Партньорите в двойката умеят да се настройват един спрямо друг,
да общуват с децата си, с родителите си, да се включват в общности
по интереси.
Формирането на двойката поставя пред нея изисквания за
приспособяване и установяване на граници за да могат да се справят с многобройните подробности от всекидневието. Всеки от партньорите се придържа към познати за него рамки и притиска другия
да се промени, настройва се към очакванията и исканията на другия.
Търси се съгласие както по основни въпроси - къде да живеят, кога
да имат деца, така и по най-ежедневни неща – интериора на
жилището, начина на хранене, формите и начините на развлечение
и почивка.
Това е и момента на оформяне на границата между членовете,
както и на тази, която ги предпазва от външната среда. Партньорите
очакват такова ниво на близост, каквото е съществувало в рожденните им семейства. Преодоляването на различията в очакванията е
най-трудния аспект на установяването на новите взаимоотношения.
В този период двойката установява и границата, която ги
отделя от родните им семейства. Това е трудно приспособяване,
защото се осъзнава някак внезапно и често среща съпротивление от
страна и на партньорите, и на техните родители.
Установяването на граници и приспособяването не приключват
веднъж и за винаги. От този момент нататък всяка промяна в
живота на двойката изисква преразглеждане на установената структура, преначертаване на границите. Създават се модели на взаимодействие между родители и деца, граници на детската и родителската подсистеми. Ясните граници осигуряват общуването на
децата с родителите, но ги изключват от родителската подсистема.
Това дава възможност на родителите да укрепват като двойка, да
прекарват време заедно, да се карат и да се обичат, без децата да
стават непременно свидетели на това. Ясно поставената граница
позволява на родителите да упражняват наставническата си функция и да поемат отговорноста за родителските решения. Вменявайки на децата отговорности и самостоятелност, съответстващи на
възрастта им и ограничавайки ги от необходимостта да вземат
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решения, несъответстващи на степента на тяхната зрялост, родителите запазват авторитетния стил на общуване, при който децата
изграждат самостоятелност и чувство за сигурност.
Според Минухин вододелът между болест и здраве в семейството е възможността на отделните му членове и на системата като
цяло да се променят с промяната на условията на външната среда и
вътре в семейството. Нормално функциониращите семейства преживяват трудни периоди, свързани с нормалната динамика или с
неочаквани промени в живота им като успяват бързо да реорганизират структурата си и да се напасват в новата обстановка, запазвайки при това ясни границите и йерархията в системата. Те се
характеризират с демократичен стил на управление. Преговорите се
водят открито, ролите се сменят когато е необходимо. Правилата
могат да се променят с промяната на възрастта на членовете на
семейството. Благодарение на това тези семейства успешно изпълняват функциите си.
4. Дисфункционалните семейства
За разлика от здравите семейства дисфункционалните не са
толкова гъвкави и приспособими. При неблагоприятни външни
събития или при промяна на обстоятелства вътре в системата те не
успяват да се пренастроят и се опитват да запазят, дори заздравяват
структури, които даже да са вършили работа в предишен момент не
са функционални за този период от живота на семейството.
В семействата, в които границите са твърде строги отделните
членове не са обвързани помежду си. Това пречи да организират
ресурсите си за взаимна помощ когато това се налага. Много често
отделните членове на такива семейства дори не осъзнават, че някой
има проблем, докато той не ескалира значително.
При семействата с размити граници се получава преплитане
между отделни членове. Обикновено те принадлежат към различни
подсистеми, което е свидетелство за размиване на границите между
подсистемите. В тези семейства взаимопомощтта между членовете
обикновено е налице, но те стават зависими един от друг. Това
затруднява развитието както на децата, така и на партньорите като
ги прави неуверени и несамостоятелни.
4.1. Варианти на дисфункционални структури
4.1.1. Често срещана патологична структура е тази на семейство, в което родителите имат проблеми помежду си, които не
могат да разрешат. За да намалят напрежението те местят фокуса на
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тревогите върху детето, което го натоварва емоционално и го
превръща в жертва.
4.1.2. Други често образувани структури са триангулациите. В
общия случай те представляват всякакъв вид взаимоотношения с
три канала за връзка[ 5 ]. Във всеки ъгъл може да стои индивид или
група хора. Основния семеен триъгълник се състои от баща, майка
и дете, а основната хипотеза е че взаимоотношенията на кои да е
двама участника в триъгълника зависят от трета страна. Всяка диада
в триъгълника е зависима от останалите. Например колкото поголяма е дистанцията между съпрузите, толкова по–близо е единият
от тях до третия участник в триъгълника (детето или някой от по –
възрастните родители). Колкото по-близо е единия родител до едно
от децата, толкова по–далече са те двамата от другия родител.
Механизмите за образуване на триъгълници са различни [ 5 ]:
- Достигане на определено ниво на близост или отдалеченост в
двойката (От една страна ако отношенията са твърде интензивни,
единият партньор може да реши да се отдалечи посредством
сближаване с някой друг или отдаване на нещо странично – хоби,
работа, а от друга ако партньорите са прекалено дистанцирани
единият може да прибегне до сближаване с трета страна за да
компенсира липсата на близост).
- Някой от семейството се опитва да получи подкрепа от друг,
влизайки с него в коалиция за да придобие по-голямо влияние.
- Посредством механизма за предаване на модели през поколенията (съпрузите са склонни да формират в собственото си
семейство триъгълници, подобни а съществуващите в рожденното
им семейство)
- Като начин да се избяга от вътрешните проблеми на двойката като се обединят двамата срещу нещо или някой трети.
4.1.3. Освен триангулациите членовете на дисфункционалните
семейства са склонни да образуват коалиции. Този вид структура
възниква когато е нарушена йерархията в системата. Най- простия
йерархичен модел в семействата е йерарията между поколенията.
Това са и най- често срещаните коалиции в семействата – тези,
между представители на различни поколения [5]. Различни варианти на такива отношения могат да бъдат: един от родителите в
устойчива коалиция с детето срещу другия родител; бабата (дядото)
в коалиция с детето срещу родител; един от съпрузите със собствените си родители срещу другия съпруг и т.н. Коалициите помагат
на тези членове на семейството, които се чувстват слаби и неспособни да се справят с тези, които им се струват по-силни, но в
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същото време отнемат възможността на обвързаните в тях за
независимост и личностно израстване. Много често срещан вариант
е коалициите да са неявни и да не се признават от обвързаните
страни.
4.1.4. Друг вид често срещано нарушение в структурата е т.нар.
обърната йерархия. По някаква причина статуса на детето в
семейството става по-висок от този на единия или и на двамата
родители. Заради симптоматично поведение детето може да придобие прекомерно влияние в семейството и да регулира съпружеските
взаимоотношения от тази позиция. Това е скрито емоционално
натоварване на детето, защото наред с властта, която то получава
неправомерно, то несъзнавано носи и отговорността, съответстваща
на подобна власт [ 2 ].
Всички показани нарушения в структурата в крайна сметка
водят до невъзможност на отделни членове на семейството да
изпълняват функциите си, а от там и до дисфункционалност на
системата като цяло.
Външният израз на нарушенията в семейната структура се
проявява под различни форми. Обикновено един от членовете на
семейството е най-засегнат и на пръв поглед той е носител на
симптома, но при по-дълбоко вглеждане в ситуацията се оказва, че
по един или друг начин и другите в системата проявяват симптоматика макар и в различна степен, и различна от тази на идентифицирания пациент. Често тя е по-неявна. Би могла да се изразява
като неблагополучия в ежедневието (липса на късмет), невъзможност за изява или професионална реализация, затруднени социални контакти, а може да намира израз и в различни соматични
заболявания. Разликата с идентифицирания пациент е в това, че той
е припознат от останалите като „проблемен” и неговите проблеми
повече се забелязват. Те също могат да варират от просто неблагополучие до най-различни психологически проблеми, тежки психиатрични или соматични заболявания. Как точно ще се проявят
нарушенията в структурата не може да се предвиди, но се забелязва
известна закономерност между видовете деструкции и симптомите.
Пример за това може да служи факта, че при пациентите с тежки
психози и депресии обикновено се установява принадлежност към
семейства с прекалено твърди и затворени граници. Към тази група
могат да се причислят и неврози, хранителни разстройства,фобии. В
семействата, където границите са размити много често се срещат
пациенти със зависимости. Вероятно може да се търси и пряка
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връзка между степента на деструкция в системата и тежестта на
симптоматиката, а от там и степента на дисфункционалност.
През различните периоди от жизнения си цикъл и на най-добре
функциониращите семейства може да се случи да преживеят периоди на дисфункционалност, защото гъвкавата и адекватна структура
е непрекъснат процес, в който всеки член на семейството във всеки
момент има своя принос.
Структурния модел на семейството внася ред и разбиране във
взаимоотношенията, дава възможност за лесна диагностика на
взаимодействията в дисфункционалните семейства и бързо изграждане на хипотези за произхода и причините за техните неблагополучия. Затова той е приет и широко използван не само от системни терапевти, а и от голяма част от работещите в областта на
семейната терапия специалисти от други направления.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРАНЗАКЦИИ В МЕЗО-СРЕДАТА НА
ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА УЧЕНЕТО
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PSYCHOLOGICAL TRANSACTIONS MESO-ENVIRONMENT OF
CHILDREN WITH SPECIFIC VIOLATIONS OF LEARNING
S. Tcvetkova
Medical University, Pleven, Bulgaria, scvetkova@mu-pleven.bg
Резюме: В течение на близо петнадесет години в теоретичното
пространство у нас се дискутира темата за нарушения на ученето, но
въпросът не е с подобна давност. Разгледан от позицията на историческата ретроспекция, неговото начало е свързано с полагането на
основите на българското образование. Неуспяващи, ученици с ниска успеваемост, ученици в риск от отпадане, ученици с проблеми при усвояване
на учебното съдържание, трудно ограмотявани, проблемнообучаеми и
т.н. – са най-честите характеристики, които етикетират най-многобройната група деца със специфични нарушения на ученето, които не са
резултат от лоши социално-битови условия, други нарушения на
развитието и не са свързани с билингвална езикова среда.
В практиката, тази група е по-трудно диагностицируема, още
повече че нарушенията се интерпретират като по-леки и често се търси
корелация основно с езиковия дефицит, поради което някои от родителите търсят често допълнителна ангажираност на учител в съответната образователна степен и значително по-рядко - логопедична помощ
за децата си.
Специфичните нарушения на ученето обхващат деца с дислексия,
дисграфия, дискалкулия. Какви са отношенията в мезо-средата на тази
група деца и какви специфики се наблюдават? За изясняването на въпроса
са използвани инструменти от транзакционния анализ на E. Berne – Егосъстояния и транзакции. Дискусията е направена въз основа на резултати от анкета сред 283 случая на деца в начална училищна възраст и
анкета, предназначена за класните им ръководители, резултатите от
които са обработени с SPSS.
Ключови думи: деца със специфични нарушения на ученето, Транзакционен анализ, Его-състояния, психологически транзакции
Resume: In nearly fifty years’ time the scientific community in Bulgaria
discusses the problems with learning disorders, but the issue is not with such a
limitation. From historical point of view, the problem began with founding
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Bulgaria’s education system. Unsuccessful students, low achievers, students at
risk of dropping out, students with learning problems of curricula, hard literacy
problems etc. – are the most common characteristics which labeled the majority
of students with learning disorders, who do not come from bad social
environment, other development disorders and are not connected with bilingual
environment.
In the field of practice, this group of students is more difficult to diagnose,
moreover, the disorders are often interpreted as lighter and often seek
correlation with mainly with language deficits, which is why some parents often
seek additional commitment of teachers in appropriate educational level and
significantly rarely - logopaedical support for their children.
Specific learning disorders include children with dyslexia, dysgraphia and
dyscalculia. What are the relationships in the meso-environment of this group of
children and what specifics are observed? To clarify the issues Transactional
Analysis an E. Berne - Ego-states and transactions are used. The discussion is
based on results from a survey of 283 cases of children of primary school age in
a questionnaire designed for their head teachers, the results were processed
with SPSS.
Kay words: children with specific learning disabilities, Transactional
Analysis, Ego-states, psychological transactions

Увод
Настоящият материал има за цел да подпомогне разбирането и
интерпретирането на деца с устойчиви трудности в обучението,
които поради различни и значими за развитието причини не
отговарят на очакванията за успеваемост както на учителите, така и
на родителите.
Освен на ниво учене, тази категория ученици срещат проблеми
във взаимодействията в най-близката средата – семейството.
Според редица литературни източници децата, поради развитийната
незрялост не само на екзекутивните, а и на „по-елементарните”
сензомоторни процеси, демонстрират затруднения при рецептирането и възпроизводството на информация. А ученето е именно
такъв процес [6].
Емоционално-поведенческите специфики допълнително подчертават дефицитите.
National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD) дава
изчерпателна дефиниция и уточнява, че специфичните нарушения
на ученето могат да се наблюдават през целия жизнен цикъл.
Според Wehman [15] учениците със специфични нарушения на
ученето съставляват най-голямата група от учениците с “особено”
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развитие в масовите училища. Авторът ги описва чрез следните
характеристики:
• Много от лицата с такива нарушения в период на зрялост
развиват компенсаторни умения, посредством които успешно се
справят със съществуващите проблеми.
• Учениците със специфични нарушения на ученето проявяват ниски академични умения в областите: правилна употреба на
устния език, четене, писане и/или математика.
• Учениците със специфични нарушения на ученето често
демонстрират проблеми или лошо справяне с планирането на задачи, изискващи активното участие на паметта. Тези особености могат да доведат и до проблеми в механичната памет за специфични
факти.
• Образователните показатели повлияват върху социалното
функциониране на учениците, подпомагането и разбирането им от
близки и връстници.
• Специфичните нарушения на ученето повлияват емоционалното и поведенческо развитие.
• Повтарящите се цикли на неуспех и критични забележки
при учениците с трудности в ученето водят до увеличаващ се риск
от развитие на вторично поведенческо разстройство, психологични
смущения, злоупотреби с вредни вещества или до юношеска престъпност.
• Учениците със специфични нарушения на ученето често не
отговарят на социалните изисквания в интеракцията с учители и
връстници.
В теорията, са обособени четири основни групи ученици със
специфични нарушения на ученето [7;50] (фиг. 1).
Учениците със специфични нарушения на ученето проявяват
индивидуални дефицити в една или повече области [12,13,14] –
усвояване на езикови компетенции (четене, писане); справяне с
калкулативни операции, текстови задачи, геометрични представи и
опериране с геометрични понятия, тези дефицити при всички
случаи рефлектират върху психиката, личностното съзряване и
развитие, социалните взаимодействия и поведението. Направените
проучвания в тази насока го доказват, поради което се налага
комплексното проучване и подпомагане на такива деца както в
училищни, така и в извънучилищни условия.
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Групи ученици със специфични
нарушения на ученето

Ученици с дефицит в преработката на
вербалната информация и които показват
трудности в четенето и правописа, но
показват добри възможности при
овладяването на математическите

Ученици, които имат едновременни
затруднения с усвояването на езика,
четенето и математиката.

Ученици, които демонстрират проблеми
в правописа, писането под диктовка,
четенето и математиката, но показват
добро справяне с усвояването на общите
езикови изисквания (демонстрирани в

Ученици, които не срещат трудности
при овладяване на езика (писмен и
устен), но имат проблеми с
математиката (вкл. усвояването и
оперирането с геометрични понятия).

Фигура 1: Групи лица със специфични нарушения на ученето

Поведенчески концепции и специфичните нарушения на
ученето
Възникнал върху фундаменталните философски схващания на
позитивизма и прагматизма, поведенческият модел изхожда от
идеята, че всяко научно изследване се позовава на обективно
наблюдаеми факти. Реакцията (вкл. научаването) е резултат от
стимули (в сферата на образованието – целенасочени въздействия),
а успешността и се доказва с утвърдителни/подкрепящи или отхвърлящи индикации. Лесна за възприемане и лесна за употреба,
схемата в никакъв случай не би могла да се характеризира като
елементарна [10].
Първоначално концептуализираният поведенчески модел се
обогатява с нови идеи, съобразно които поведението се разглежда
като цялостен акт, носител на индивидуални специфики: насоченост
(избор на цели), ниво на разбиране, когнитивна флексабилност,
селективност (подбор на подходящите “кратки” стратегии за постигане на целите) – т.е. участие на вътрешни психични процеси за
обработка на постъпилите стимули [2]. Идеите на E. Tolman, изразяват разбирането, че ученето е моларно, а не молекулярно; поведението е целенасочено, посоката, която поема индивида “зависи от
перцепциите на целта и от тоталността на ситуацията заедно с
очакванията, развити по отношение на ситуацията” [3; 1271].
Според Tolman, ученето може да се осъществи и при отсъствие на
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цел – “латентно учене”. “Макар, че не е директно наблюдаемо,
ученето може да се осъществи имплицитно, а по-късно реалността
от латентното учене може да стане видима, когато целта е
въведена” [пак там]. Латентното учене има съществено място в
цялостния образователен процес, особено за децата, които трудно
могат да постигнат очаквания за възрастта им напредък. Много
често хората, които са в непосредствена близост до детето и
неговите проблеми са отчаяни в очакванията си за своевременен
положителен резултат. Невъзможността детето да прочете или
изпише дума или просто изречение, професионално (дори личностно) води до безпомощност, обратно пропорционално на вложените
усилия. В този случай, разнообразието на методическите подходи,
насочени към проявимите дефицити (за правилното разпознаване на
графемите; правилното трансформиране на фонемните и морфемните конструкти в лексемна цялост; силаботонирането; съобразяването в хода на четивния или писмен процес с езиковите нормативи;
усвояването на лингвистични или математически знания и умения
по образователните стандарти), са изходните позиции, чрез които
често се подбират и мултиплицират стимулите, които очаквано ще
доведат до научаване [10]. За съжаление, стандартните стратегии в
обучението не водят до очаквания резултат.
В периода на началната училищна възраст се изграждат поведенчески модели, свързани с ученето, които се явяват фрустрирани
от реакциите на значимите други.
Екологичен модел
Теорията на системните подходи разглежда механизмите на
динамическото взаимодействие на различни нива на развитие и
поведение [7]. Контекстуализмът и теориите за екологичните системи такъв подход. Екологичният модел или теорията за обкръжаващата среда подчертава динамическите взаимодействия на всяко
ниво – от непосредственото обкръжение на детето до въздействието
на обществото и културата. Моделът допуска, че проблемите в
ученето могат да са свързани със средовите фактори, както и с
влиянието на неблагоприятни за детето въздействия. В редица публикации се посочват данни за връзка между затрудненията в
ученето с резултатите от негативните влияния на различни фактори
от средата върху онтогенезиса. Екологичният модел обхваща както
генетичните предизпозиции, така и високите нива на взаимо-
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действие между микросистеми, мезосистеми, екзосистеми и макросистеми, време и хроносистеми1 в хода на развитието (фиг.1).
1
2
3
4

1. Микросистема – дете; 2. Мезосистема – семейство, училище, съседи;
3. Екзосистема – разширено семейство, средства за масова информация;
4. Макросистема – ценности. закони, традиции.

Фигура 1. Схема на екологичния модел

Фундаментът на екологичния модел дава концепцията на U.
Bronfenbrenner. В петата формулировка на биоекологичните модели
се подчертава, че развитието е динамичен процес, който е обусловен генетично и който се развива в резултат от взаимодействието
на индивида с непосредственото му обкръжение. В хода на
развитието си, детето активно взаимодейства с многообразието от
компоненти на жизнената среда, като същевременно с това изпитва
въздействията и взаимодействията им в условията на по-широк
1

Теория на екологичните системи е обобщаващ термин, обхващащ няколко
разнообразни подходи за изучаване на развитието (Lewis, 2000). Последователите
на това направление утвърждават идеята, че развитието на човека не би могло да се
разбере чрез простия “механистичен” път или посредством разкриването на
системните причинно-следствени връзки, което представлява традиционната норма
за повечето изследователи (Dent-Read, Zukow-Goldring, 1997; Sharma, Fisher, 1998).
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социален кръг. Според Bronfenbrenner и колеги, социокултурната
среда, която стимулира детското развитие, се състои от четири,
вложени една в друга системи. Освен очертаните основни схеми, се
включва и пета - хроносистема, която центрира времето през което
се осъществява връзката между компонентите от четирите системи.
Микросистема - първото ниво на модела, има отношение към
взаимоотношенията между детето и неговото най-близко обкръжение. Тези взаимодействия се определят като проксимални (максимално приближени) процеси. В концентрично разположените системи, като подсистема на първата се обособява интерегосистемата
(най-вътрешната част от топономията на гнездовата структура на
средата, изведена от Bronfenbrenner, която включва елементите на
самосъзнанието; ценностната система и отношението на детето към
себе си; субективният му опит и критерии, които определят позицията и действията му по отношение на себе си; самооценката за
създаването и поддържането на собствената му хармония и екологична чистота, осигуряваща запазването, развитието и реализацията
му в условията на цялостния контекст).
Мезосистема. Второто ниво разглежда взаимовръзките между
две или повече микросистеми. Съществено влияние върху развитието оказват формалните и неформалните връзки между семейството и училището; семейството, училището и връстниците.
Екзосистема. Третото ниво - има отношение към онези аспекти
на социалната среда и обществените структури, които се намират
вън от сферата на непосредствения опит на детето, но които оказват
влияние върху него. В рамките на системата се причисляват работа
с родителите, взаимодействието с локалните органи по здравеопазване и социално подпомагане, влиянията и контактите с широкия
кръг от близки на семейството на детето и т.н.. Разширяването на
кръга от взаимодействия на третото ниво позволява включване на
различни специалисти при работа с дете с нарушения на ученето –
психолози, специални педагози, медици, социални работници.
Макросистемата (външно ниво) включва жизнените ценности
закони и традиции на културата, към която принадлежи личността.
Макросистемата въздейства на останалите нива. За дете със специфично нарушение на ученето културалните различия вероятно ще
окажат съществено влияние върху нивото на образователните
презентации и социалното развитие [7].
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Собствено проучване
Таргетни групи. Проведено е анкетно проучване сред 905 деца,
които са идентифицирани като трудно обучаеми, но които не са с
умствена изостаналост или други сериозни нарушения на развитието. Коментирани са резултатите от структурирана анкета на 283
деца в начална училищна възраст и анкета, предназначена за
класните им ръководители, резултатите от които са обработени с
SPSS.
Използвани теории: Екологична теория и Транзакционен
анализ
Транзакционният анализ успешно може да бъде използван за
обяснение на проблемите на деца със специфични нарушения на
ученето, произтичащи от факторите на мезо-средата.
Инструментите на Транзакционния анализ на E. Berne [1]
позволяват да бъдат подложени на задълбочен анализ взаимодействията и сценарийните решения, идентифицирани при деца с
нарушения на ученето (фиг.2).
Дете със СНУ

ОР

НР

Значим възрастен

НР

В

В

СД

СД
АПД

ОР

АБД

АПД

АБД

Фигура 2. Транзакции дете с нарушения на ученето
и значимия възрастен

Детето с нарушения на ученето от този възрастов период,
търси идентификационни маркери с родителя с идентичен пол.
Поради дълбоката все още свързаност с майката, то е в изразена
зависимост от одобрението или неодобрението й. Само 19% от
анкетираните не са посочили майката като обект на споделяне за
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проблемите в училище, за разлика от 42% от случаите, които не
споделят с бащата - проучването доказва слабата му родителска
роля. Кростабулационният анализ с отговорите за предпочитан
родител при оказване на помощ (4%) потвърждава явлението
„отсъстващия” баща (Cramer=0.36, p=0.003).
47% от учениците посочват, че класната им обръща внимание
и ги разбира (Cramer=0.45, p=0.000). Резултатът е производен на
динамиката на междуличностните контакти в институционалната
среда през разглеждания период. Въпреки авторитета, само 24% от
нуждаещите се получават индивидуална методическа помощ в
извън учебно време (Cramer=0.54, p=0.000). Ефектите от социалноперцептивната незрялост [4,5,7] и спецификите на емоционалността
се свързват с изразената трудност или невъзможност децата с
трудности в ученето да вербализират потребността от помощ.
Страхът от това едно дете да се провали сред значимите
околни често продуцира капсулиране или агресия. Сценарийните
решения в първия случай се свеждат до поведение, характерно за
отрицателното адаптираното подчинено дете, за което е валидно: аз
не съм ОК, вие сте ОК. Сценарийните решения при втория случай
отключват Его-състояние на негативно бунтуващо се адаптирано
дете, което възприема себе си от позицията аз съм ОК, вие не сте
ОК. Страхът при тази група се замества от гнева.
Транзакциите при двете доминиращи роли – майка и класна в
отношенията с такива деца често следват моделите, представени на
фиг. 2:
Обгрижващият родител (значимия възрастен) (ОР), който дава
безусловна любов и внимание, активира адаптираното подчинено
дете (АПД). При някои майки хиперпротекцията се свързва с
контрапреносни транзакции, които възпрепятстват обективизацията
на оценката. Очакванията за дете „по-добро от другите” и детето
„собствена амбиция”, стимулират страха на детето от провал,
снижават самооценката, засилват вината и затвърдяват вярванията,
че животът е изпълнен с непреодолими трудности и неуспехи.
Инициативите за собствени решения ще бъдат рядкост, а съзнанието за предопределен провал в начинанията ще доминира над
потенциалите за постигане на успех.
Позицията на такъв тип дете в класната общност ще бъде
изтласквана, няма да бъде наблюдавана активност, а ако бъде
заявена – ще е спорадична, породена от разбирането за очакванията
на средата чрез контролиращия родител в детето. Поведенческият
модел може да се съхрани в следващите възрастови периоди.
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Транзакциите от този тип изключват възрастния в Егоструктурата на детето, с помощта на който могат да се видят и
осъзнаят дефицитите. Активира се критичния родител у детето, с
помощта който се утвърждава образ на неудачника, глупавия,
непохватния. От тази позиция детето търси близостта и свързаността с обгрижващия родител. В някои от случаите се наблюдава т.нар.
заучена безпомощност – допълващи се транзакции, в която „хранещият” свръхобгрижващ родител е в готовност да отнема „ударите” от неразбиращите и обвиняващите, които се явяват като заплаха.
Нормативният (контролиращия) родител (НР) (в проучването
добре се наблюдава типологията) активира адаптираното бунтуващо се дете (АБД). 42% от анкетираните деца споделят, че вкъщи им
се карат, поради лошия успех. Приблизително всяко пето дете с
училищни затруднения е наказвано физически. Физическите или
психическите наказания по различен начин се възприемат от различните деца. Вербалната или физическата агресия, демонстрирана
като стратегия за елиминиране или „справяне” с детския неуспех,
води до психическа травма [9,10]. Насоченият гняв и упрек от значимия възрастен по никакъв начин не стимулира идентификацията
и разбирането на трудностите и от двете страни. Критичният
родител блокира възрастния на детето да осъзнае собствените си
затруднения, от тук – и да търси ресурси да се справи. От друга
страна детето активира съпротиви, за да оцелее. Контаминативните
процеси очертават родителя като подвластен на предразсъдъци и
вярвания, които има нужда да потвърди в своя жизнен сценарий.
Заключение
Детето със специфични нарушения на ученето във всеки от
разглежданите случаи чрез инструменти от транзакционния анализ
поема факторните въздействия на мезо-средата, които го поставят в
една твърде неблагоприятна позиция по отношение на връстниците,
преподавателите и близките. Детето унаследява предразсъдъците и
вярванията на своите родители и значимите други, срещу които
латентно или явно развива активни или пасивни съпротиви,
засилващи вината, но които очаквано ще потвърждава в своя
жизнен сценарий.
В ситуация на неуспех, такова дете ще активира сценарийните
решения, които затвърждават Его-състоянието на безпрeкословна
подчиненост или на опозиция, която продуцира агресия срещу
всеки и срещу всички. Безличният, агресора или шута е психологическият неосъзнат добре избор, свързан с оцеляването.
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Успешното терапевтиране на тази група деца трябва да се
търси в контекстен анализ на отказа и съпротивите, на фона на
навременната идентификация на типологията на училищните
затруднения, с което се подкрепя идеята за интердисциплинарност
и комплексност при откриването и оказването на специализирана
помощ.
Цитирания
[1] Берне, Е. Игрите, които хората играят, ISBN 978-954-92193-2-6,
с. 21-26
[2] Ждан, А. История психологии от античности до наших дней, М.,
2004, ISBN 5-8921-0439-3
[3] Корсини, Дж. Енциклопедия по психология, С., 1998, ISBN
[4] Маринов, Е. Промени в познавателните способности на деца с
нарушение на ученето под влияние на сензорномоторна терапия, Научна
конференция с межд. участие „Знанието- традиции, иновации, перспективи”, Бургас, 2013, с. 293-297
[5] Маринов, Е. Поведенчески корелати на сензорните нарушения
при дислексия, Международна научна конференция, В., 2013, с.380-389
[6] Матанова, В. Психология на аномалното развитие, С., 2001, ISBN
954-9615-56-1
[7] Цветкова, С. Аспекти в обучението на децата със специфични
нарушения на ученето, С., 2007, ISBN 954-791-108-2
[8] Цветкова, С. Децата с трудности в ученето (предучилищна и
начална училищна възраст), С., 2004, ISBN 978-954-91153-8-3
[9] Boschan, P. J. Childhood and Trauma, American Journal of
Psychoanalysis, 2008, 68, p.24–32
[10] Crain, W. Theories of Development Concepts and Applications, NY,
2003
[11] Fawcett, A. J., Nicolson R. I., Dean P. Impaired performance of
children with dyslexia on a range ofcerebellar tests, Annals of Dyslexia, 1996
[12] Gearheart, B. Learning Disabilities, Educational Strategies, USA,
1991
[13] Henley, M., R. Ramsey, R. Algozzine, Characteristics of and
Strategies for Teaching students with Mild Disabilities, UK, 2002, ISBN
[14] Kay, M. J. Disgrafia, Requirements for Written Language,
Pennsylvania, 2003
[15] Wehman, P. Exceptional Individuals in School, Community, and
Work, NY, 2001, ISBN 0-89079-626-2, p. 181-187

568

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКО
КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ
С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
С. Цветкова1, Д. Юлиева2, И. Петкова2
1. Медицински университет – Плевен, България,
scvetkova@mu-pleven.bg
2. УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен
Резюме: Увеличаването на заболеваемостта и смъртността от
онкологични заболявания в световен план буди тревога. Доказано е, че
уменията за емоционално изразяване, социалната подкрепа и волята се
свързват с по-продължително оцеляване при раково болните. Психотерапевтичните интервенции могат да подобрят качеството им на живот,
да понижат нивата на стрес и да предадат нов смисъл на живота.
Реактивността при ситуации, свързани с узнаване на неблагоприятната диагноза, се разглежда като вид нозология (остра шокова
реакция). Промените, които настъпват след тази фаза, се отразяват
върху всички сфери на функциониране – професионална, социална, личностна, емоционална.
В момента психологичната помощ към онкологичните диспансери не
е добре представена, независимо че потребността от нея е призната от
медицинските специалисти. Също така няма изградена система от
кабинети за психологично консултиране и психотерапия за онкоболни в
периода на тяхната реинтеграция.
В материала се анализира потребността от психологически
кабинети към онкологичните диспансери. Използвани са резултати от
свободно структурирана анкета, проведена сред 75 онкоболни и резултати от анкета сред 43 лица от медицинския персонал в онкологичен
диспансер (12 лекари и 21 медицински сестри и 10 санитари).
Изводите поставят като актуален и важен въпросът за изграждане на психологични кабинети „близко до пациента”, в които болните и
техните близки да бъдат своевременно консултирани. Психологичната
помощ не се заключва единствено в контактите с пациентите, а насочена и към работещите в специализираните онкологични клиники,
диспансери, поликлиники.
Ключови думи: онкологично болни пациенти, психологичен подход в
лечението, психологично консултиране и психотерапия
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NEED PSYCHOLOGICAL COUNSELING OF THERAPY PATIENTS
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1. Мedical University – city of Pleven, Faculty of Public Health, Pleven,
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Abstract: Increasing morbidity and mortality from cancer in the world is
of concern. It has been shown that the skills of emotional expression, social
support, and will be associated with longer survival in cancer patients.
Psychotherapeutic interventions can improve their quality of life, reduce stress
levels and to convey a new meaning of life.
The reactivity in situations connected with finding out the unfavorable
diagnosis is considered as a kind of nosology (severe shock reaction). The
changes which happen after this phase are reflected on all function spheres –
professional, social, personal, emotional.
In the moment psychological assistance to the Oncologic clinics is not well
presented, although its necessity is acknowledged by the medical specialists.
There is also no established system of consulting rooms for psychological
counseling and psychotherapy of oncologic patients in the period of their
reintegration.
The article analyzes the need for psychological practices to the
oncological dispensaries. Results are used freely structured survey conducted
among the 75 cancer patients and results of a survey of 43 members of the
medical staff at the Cancer Clinic (12 doctors and 21 nurses and 10
paramedics).
Conclusions set as topical and important issue for the construction of
psychological Practices "near patient" in which patients and their families to be
adequately consulted. Psychological help is not locked only in contact with the
patient, but also aimed at those working in specialist oncology clinics,
dispensaries, polyclinics.
Key words: patients with oncologic diseases, psychological method in
treatment, psychological counseling and psychotherapy

Увод
Глобалната тежест на раковите заболявания за последните 30 г.
се е удвоила. Докато през 2008 г. регистрираните заболели са 12.7
млн. души, от които 7.6 млн. смъртни случаи - 25 млн. души са
диагностицирани с рак, то през 2012 г. заболелите са 32.6 млн. с
нарастване на глобалната тежест на 14.1 млн. и регистрирани 8.2
млн. починали [9,10]. У нас, по данни на Национални статистически
институт за 2012 г са регистрирани общо 270492 случая на ново570

образования [2]. Статистическите отчети за 2012 г. доказват трайна
тенденция на увеличение на болестността от злокачествени новообразувания. При злокачествени новообразувания водещи са заболяванията на бронхите и белия дроб, дебелото черво, млечната
жлеза при жените, стомаха, панкреаса и на простата при мъжете.
Въпреки регионалните различия, тенденцията за увеличаване
на заболеваемостта от рак в световен план е налице, като е потърсена връзка с ниския прираст и застаряването на населението [2].
Прогнозите при отсъствия на своевременни действия за превенция
на рака, са че до 2030 г. в световен мащаб ще бъдат регистрирани 21
млн. нови случаи, 13 млн. от които завършващи с летален край.
Увеличаването на заболеваемостта и смъртността от онкологични
заболявания е тревожно [11].
Триединството ум-душа-тяло се разглежда в учението на
Платон в древна Елада. Дуализмът душа-тяло е разгърнат чрез
идеите на Аристотел. Душата е онази висша форма, който прави
тялото живо [3;48-63]. Силно емоционално преживяване може да се
соматизира, което на физиологично равнище води до деструктивноморфологични изменения в организма. Към психосоматичните
разстройства се отнасят всички нарушения на здравето, етиопатогенезата, на които е действителна соматизацията на преживяванията. Основните групи психосоматични индикатори ясно трябва да
се разграничат от симптомите на болестта.
А. Ананьев1 описва следните психосоматични групи:
§ Психосоматични реакции: силни преживявания, учестено
дишане, силно сърцебиене, спазматични стомашни болки и др.
§ Конверсионни симптоми: високата невротичност и психотичност се трансформират в телесни символни усещания: психогенна слепота, глухота, феномени на болката и др.
§ Функционални синдроми: вътрешно безпокойство, лесна изтощаемост, трудности в съсредоточаването, депресивни състояния,
симптоми на страха, трудност в дишанетои пр.
§ Функционалните синдроми се характеризират със следните
особености: имат вълнообразен характер, имат обратим ефект,
резултат са от психотравма, в клиниен аспект доминират вегетативните симптоми.
§ Класически (големи) психосоматични разстройства: бронхиална астма, язвена болест, колит, невродермит, есенциална
1

Ананьев, А. Психология здоровье, М., 2006; 87-90
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хипертония и др., при които се отчита и ролята на конституционално-наследствената обремененост.
§ Леки (малки) психосоматични разстройства. По МКБ-Х са
представени в следните раздели (F45.0.Психосоматично разстройство): соматоформна вегетативна дисфункция; персистиращо соматоформно болково разстройство; друго неуточнено соматоформно
разстройство.
Соматоформните разстройства съдържат три групи: соматизирано разстройство, соматоформна вегетативна дисфункция и хипохондрия. Симптомите на соматоформното разстройство небива
да обясняват органични нарушения или вторични ефекти от друга
психиатрична симптоматика. Специфики в проявата му са: наличие
на непрекъснат стремеж за възвръщане на здравето, независимо от
отрицателните резултати от клиничното лечение.
Соматизираното разстройство е соматоформно разстройство, което се отличава с множество повтарящи се емисии на физическа недостатъчност, при отсъствието на органика. Допуска се
тези оплаквания да са свързани на подсъзнателно равнище с
конфликтни състояния и събития. Пациенти с подобни симптоми са
твърде често в поликлиниките, тъй като все още не им е поставена
точна диагноза, свързана със симптоматиката. Водещата симптоматика често носи вегетативен характер, включва: сухота в устата,
сърцебиене, изпотяване, „горещи” вълни, изчервяване, неспецифични оплаквания в органи и системи.
Хипохондрията е соматоформно разстройство, при което пациентите неправилно интерпретират незначителни и „нормални”
физиологични симптоми и са силно реактивни по отношение на тях.
Едни от спецификите са: убеденост за наличие на определено заболяване, страх от болести, злоупотреба с медицинска помощ и др.
Психологическото състояние на човек, за пръв път узнаващ от
медицинските специалисти за диагнозата “онкологично заболяване”
преминава през пет основни стадия описани от E. Kuebler-Ross:
— Шокова реакция. Узнаване на предстоящия изход. Първоначална обърканост, последвана от реакция на отказ/отхвърляне на
диагнозата, съмнение за грешка в диагнозата – търсене на нови
лекарски становища, мобилизация на защитните механизми.
— Стадий на протест и гняв. Възниква въпросът у болния
“Защо точно аз” - протест, гняв към съдбата, към лекарите и
обслужващия персонал, близките.
— Пазарене. Пациентът търси стратегии чрез приятели, познати, близки за по-добро лечение. Пациентът отправя молби към Бога,
572

готов е да обещае “праведен и смирен живот”, срещу оздравяване.
Приема мистични, нетрадиционни методи на лечение. През този
период той трябва да бъде убеден, че медицинският персонал прави
всичко необходимо за неговото здраве.
— Депресия. С влошаване на състоянието постепенно настъпва
състояние на изчерпване и потъване в депресия – подтиснатост,
двигателна ограниченост, негативни мисли, нарушен сън, мисли за
суицид. Помощ на този етап е в съхраняване на надеждата и
засилване на личния ресурс, с което пациентът трябва да е убеден,
че с това може да удължи живота си.
— Примирение. Настъпва, когато пациентът е убеден в неизбежността на наближаващия край. Отсъствието на бъдеще, кара
човека да се обърне към равносметка на миналото. Връщане към
спомените. Пациентът има нужда да разговаря с близките си и
персонала. В този стадий болният се нуждае от постоянно внимание, има нужда да сподели емоционалните си преживявания,
нуждае се от търпеливо изслушване и духовна подкрепа.
След поставяне на диагнозата на преден план възниква
въпросът: “Какво следва след диагнозата?”
Stenberg, Cornelia, Ruland и Miaskowski (2009) обработват от
близо три хиляди заглавия, за да селектират 164, в които, обосновани на клинични проучвания, се правят важни изводи относно
индентификацията на проблемите и преживяванията на раковоболни пациенти, а също така и спецификата в общуването на грижещите се за тях близки. Авторите отчитат обезпокоителната тенденция към все по-кратки болнични престои (разбира се, това се дължи
и на активно въвежданите съвременни методи за лечение), при
което се налага пациентите сами да управляват лечението си и
страничните често инвалидизиращи ефекти от него, предимно в
домашни условия.
Таблица 1: Скала на нивата на психосоматична активност
Нива психосоматична
активност
Високо
Средно (оптимално)
Ниско

Психосоматични състояния
Гняв, ужас, паника, ненавист, страст, дистрес,
въодушевление, други норадреналинови
обезпечения
Спокойствие, емпатия, състрадание,
заинтересованост, размисъл, съсредоточеност
Тъга, потиснатост, страдание, монотония, скука,
разсеяност, други адреналинови обезпечения

573

Табл. 1. представя скала на нивата на психосоматичната активност, според V. Hansen, В. Юрченко (1991).
Психологическото и консултиране и терапия имат доказан
ефект върху начинът на възприемане на заболяването, пренареждане на приоритетите, повишаване на себеуважението, стимулиране
на жизнедейностите и редица други процеси и ефекти, описани в
литературата [1,7,8].
В страната ни психологичната помощ към Онкологичните
диспансери не е добре представена (по-скоро спорадично), независимо че потребността от нея се признава от медицинските специалисти. Не е структурирана система от кабинети за психологично
консултиране и психотерапия за онкоболни в периода на тяхната
реинтеграция.
Собствени проучвания
В доклада са направени коментари върху резултати от свободно структурирана анкета с 75 онкоболни пациенти и 43 лица от
медицинския персонал в онкологичен диспансер (12 лекари и 21
медицински сестри и 10 санитари) с цел да се установи потребността от психологически кабинети към онкологичните диспансери.

Фигура 1: Разпределение на пациентите според семейния статус

Фигура 1 показва разпределението на пациентите според
семейния статус: най-много са лицата, които живеят със съпруг/а 29
(39%), следвани от лица с друг статус 12 (16%). Сам/а живеят 10
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(13%), с друг близък – 9 (12%), 7 (9%) са вдовци, само с деца са 5
(7%), в разширено семейство – 3 (4%).

Фигура 2: Разпределение на пациентите по трудова заетост в брой

34 (45%) от лицата са работещи и 41 (55%) са неработещи
(фиг.2). Фиг. 3 показва, че 23 (31%) имат давност на заболяването
до година, 19 (25%) – до половин година, 17 (23%) – от година до
две години, 9 (12%) – до 5 години и 7 (9%) над 5 години.

Фигура 3: Разпределение на пациентите според давността на диагнозата

От анкетата сред пациентите се установи, че 59 (78%) от
пациентите имат проблеми със съня, 78% не желаят да безпокоят
близките си, тъй като смятат, че са им в тежест.
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49 (65%) не желаят да споделят емоциите и мислите си
близките, а 52 (69%) са тревожни за ефектите от узнаването на
диагнозата от другите.
47 (63%) се страхуват от изоставяне и самота.
При провеждане на анкетата пациентите демонстрират по
различен начин своята тревожност. Онези от тях, които са с повисоко образование, са склонни да споделят за овладяна тревожност
и стрес (Crostabulation Analysis, Cramer=0.47, p=0.002).
Според психодинамичната теория изтласканите от съзнанието
социално неприемливи инстинкти се проявяват в символична форма
чрез тялото. Емоциите, които в началото на човешката история са
мобилизирали организма за защита, в състояние на тежко заболяване често са потиснати и могат да станат причина за деструктивни
процеси в организма. Онкоболните пациенти в немалка част показват склонност за задържане на експресията чрез неотреагирани
негативни емоции.
Освен вторично изградените защити, се наблюдават (макар и
рядко) случаи на тенденциозно преекспониране на непринуденост и
неглижиране. Следствие споделеното от пациентите и получените
резултати се утвърждава убеждението за належащата необходимост
от психологическо консултиране и подпомагане в предклиника,
клиника и диспансер.
Резултатите от анкетата на здравните служители показват, че
100% (43) категорично подкрепят необходимостта от психологическа помощ за пациентите с онкологични заболявания; 38 (95%)
смятат за най-уместно психологическата помощ пациентите да
получават при научаване на диагнозата, 23 (53%) – по време на
лечението, 17 (40%) – в предоперативния период, 16 (37%) – в следоперативния, 11 (26%) - процеса на реинтеграция и 1-няма мнение.
Въпросът предполага повече от един отговор. Съществуват различия между групите анкетирани медицински служители. Болшинството от лекарите са посочили като подходящ всеки един период,
докато при медицинските сестри отговорите се групират основно
върху периодите „при научаване на диагнозата” и „по време на
лечението”.
Според по-голяма част от служителите най–уместно е пациентите да получат психологическа помощ в онкологичната клиника и
в кабинет в Поликлиниката към Онкологичния център 33 (76%), 11
(25%) – в кабинети в извън болнично заведение и 9 (20%) – в
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специализирани центрове за рехабилитация към болнично заведение.
В анкетата са включени въпроси за установяване потребността
на здравните служители от психологическо консултиране на
работното място, с цел преодоляване на стреса, напрежението и
изтощението. Резултатите показват, че: 32 (74%) смятат, че служителите имат потребност от психологическо консултиране; за 8
(18%) психологическо консултиране не е необходимо и 2 (5%)
нямат мнение. 30 (70%) от служителите нямат информация за
работещ психологически кабинет към Онкологични диспансери у
нас, само 5 (11%) знаят за действащи.
Заключение
Обновяваната от съответните здравни структури статистика у
нас сочи, че страната е с едни от най-високите коефициенти по
смъртност по много причини, водещи от които са злокачествени
новообразования. За да бъде лечението на пациенти с онкологични
заболявания ефективно, трябва да се види болестта през пациента,
поради което потребността от психологическа помощ е изключително необходима [4,5,6].
Всички лекари и хирурзи
имат случаи, в които една и съща диагноза в различни пациенти е
третирана по един и същи начин, а резултатите варират от пълен успех
до „необясним” от медицинска гледна точка провал. Такива вариращи
резултати са обясними, ако се вземат предвид различните психични
структури и нагласи в различните пациенти, които са изиграли много
важна роля в изхода на лечението.
Д-р Юлиана Панова, Psy.D.
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EATING DISORDERS: STUDY ON THE DISTORTED EATING
HABITS AND NEGATIVE BODY IMAGE AMONG STUDENTS
BETWEEN 12 AND 15 YEARS OLD.
Elisaveta Veselinova Pavlova MS
First Bulgarian Organization for Eating Disorders- Asociation UNIKAL
Varna city, Bulgaria, e-mail: biaunikal@gmail.com
Abstract: The road from the normal to distorted eating is very shorts and
startswith the acceptance of food and body, trough obsession of food and body,
trough distorted eating habits or sub-clinical eating disorders to clinical eating
disorders(ED). Obvious is the leading significance of the eating attitudes and
the distorted body image for the development of ED. Thus, in order to research
and verify the validity of the stated above for the Bulgarian population, a
sample of 80 students is used in the current study evaluated by two wildly used
in the world’s practice questioners:“EAT-26 Eating Attitudes” and “Body
Shape Questionnaire”
Key words: eating disorders 1, eating attitudes 2, distorted body image 3,
higher risk 4, performance arts 5

Introduction
Eating Disorders are psychological, medical and social disease with
a growing spread affecting both sexes and all ages, more prominently
spear among teenagers.[6] They are serious disorders with the highest
mortality rate varying between 10% and 20 %, as well as, eating
disorders are the second most wildly spread chronic disorder among
teenagers after depression.[2]
The way from normal to the distorted eating is very short passing
through accepting the food and body, trough obsession with food and
body, trough subclinical eating disorders to clinical eating disorders.[5]
Obvious is the significant role for the development of eating disorders of
the eating habits and the destroyed body image. This shoes their key role
in the diagnosing on the first place, before its managing, treating and
preventing. Hence, in order to verify the validity of the above towards
the Bulgarian sample, there are “EAT-26 Eating Attitudes” and “Body
Shape Questionnaire” used at my study.
Object of the study are students 12 to 15 years old from two 8th
grade classes at the Trade Secondary schools which results are compared
to teenagers participating at the Community Center and in Varna,
participating in the performance arts, which are with higher tendency
579

towards unhealthy attitudes for controlling their weight, as well as, with
highest risk of eating disorders upon the wildly spread international
research and statistics.
Hypotheses:
1. The girls from the Community center are characterized with the
higher degree of distorted eating habits compering to the boys at the
Community center.
2. The girls from the Community center are characterized with the
higher degree of negative body image compering to the boys at the
Community center.
3. The girls from the Trade school are characterized with the higher
degree of distorted eating habits compering to the boys at the Trade
school.
4. The girls from the Trade school are characterized with the higher
degree of negative body image compering to the boys at the Trade
school.
5. The girls and boys from the Community center are characterized
with the higher degree of negative body image compering to the girls and
boys at the Community center.
6. The girls and boys from the Trade school are characterized with
the higher degree of negative body image compering to the girls and
boys at the Trade school.
Methodology:
For the purpose of the study are used two specific questioners with
high practical usage in the international scientific and clinical work with
eating disorders: “EAT-26 Eating Attitudes” and “Body Shape
questionnaire”.
Analysis of the study based on the questionnaires:
“EAT-26 Eating Attitudes”questionnaire (EAT-26)
The questionnaire is anonymous, which purpose is to understand:
Ø The eating attitudes and feelings: habits and behaviors in eating.
The test “EAT-26 Eating Attitudes” is used as a diagnostic instrument
consisting of 26 items and 5 possible answers to choose among: never,
sometimes, rarely, sometimes, often, very often and always.[4]
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“Body Shape questionnaire” (BSQ)
The questionnaire is anonymous, which purpose is to understand:
Ø The feelings and attitudes towards body shape or the degree of
approval/disapprovalof body shape during the last four weeks. The BSQ
is a single instrument for estimating the worries towards body shape
typical for sufferers with Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa.[3]
Results from the questionnaires:
The sample consists of 80 students, from whom 49 or 57% females:
20 from the Trade school and 29 from the Community center and 31
males or 43%: 20 from the Trade school and 11 from the Community
center. The age of the participants is 12 to 15 years old. The education of
the participants is pre-secondary school, and more specifically students
from 5th to 8th grades. One of the samples consists of two 8th grades
students-40 children respectively from the Trade school in Varna, and
the second sample consists of 2 types of participating at the performance
arts teenagers-40 children respectively.
After the analyses of the 80th participating students, the figures
of which could be seen in the Table 1, the results are as following:
Table 1:Total results from whole sample towards eating
attitudes and body shape
Community Center
Girls
EAT-26

Trade School

Boys
Body
Shape

Girls

EAT-26

Body
Shape

EAT-26

Boys
EAT26

Body
Shape

Body
Shape

22

121

24

120

23

144

3

68

22

169

21

123

29

170

3

53

7

100

20

100

11

138

14

92

21

134

42

49

10

55

12

58

8

89

15

65

9

58

4

37

38

165

6

37

5

78

5

105

31

149

3

38

7

79

18

66

16

82

3

34

12

93

4

50

23

119

15

87

2

83

12

35

9

83

3

39

22

108

2

34
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21

45

20
9

13

109

20

107

61

11

103

6

128

88

5

65

8

75

14

94

9

66

9

44

1

88

4

44

3

35

1

82

4

42

3

36

9

67

3

44

8

52

4

59

7

72

5

44

13

71

6

67

1

57

16

78

2

45

10

39

7

70

12

77

2

65

3

57

4

65

4

38

6

44

7

92

9

104

15

87

11

115

3

34

Results and discussion over the “EAT-26 Eating Attitudes”
questionnaire
ForEAT-26questionnaire in the Community center with result over
20 are estimated 12 participants from 40.
ForEAT-26questionnaire in the Trade school with result over 20 are
estimated 4participants from 40.
Results and discussion over the “Body Shape” questionnaire
For “Body Shape” questionnaire at the Community center with
results of 80 and over are estimated 18 participants from 40.
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For “Body Shape” questionnaire at the Trade school with results
with over 80 and over are estimated12 participants from 40.
Additional Results:
ForEAT-26questionnaire: in the Community center the girls and
boys-together are with higher results comparing to the results of the
Trade School.
For“Body Shape” questionnaire: in the Community center the girls
and boys-together are with higher results comparing to the results of the
Trade School.
Analysis of the results
On the first hypothesis, forEAT-26in the Community center with
result over 20 are estimated 12 participants, from 40 or 30% from the
participants at the Community center or 1 of 3 students are with
seriously distorted eating attitudes and with a higher risk of developing
of Anorexia Nervosa or Bulimia Nervosa, from whom 9 girls or 75% and
3 boys or 25% of the students are in need of early diagnosing for eating
disorders.
On the second hypothesis, forEAT-26in the Trade school with
result over 20 are estimated 4 participants from 40 or 10% from the
students. The results mean that 1 of any 10 teens at the Trade school are
with seriously distorted eating attitudes and with a higher risk of
developing of Anorexia Nervosa or Bulimia Nervosa, from whom 3
girls or 75% and 1 boy or 25% from the participating students.
On the third hypothesis, for “Body Shape” questionnaire at the
Community center with results of 80 and over are estimated in 18
participants from 40 or 45% from the students at the Community center,
from whom 15 girls or 83% and 3 boys or 17% from the students. The
results mean that any 2nd student is affected by negative attitudes,
unapproved and not positive feelings towards its body shape, which is
one of the primer symptoms of eating disorders.
On the four hypothesis, for “Body Shape” questionnaire at the
Trade school with results with over 80 and over are estimated in 12
participants from 40 or 30% from the students at the Community center,
from whom 8 girls or 67% and 4 boys or 33% from the teenagers. The
results mean that any 3rd student is affected by negative attitudes,
unapproved and not positive feelings towards its body shape, which is
one of the primer symptoms of eating disorders.
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On the fifth hypothesis, forEAT-26in the Community center
consisting of 40 girls and boys are with higher results comparing to the
results of the Trade School –another 40 students, which in % looks like:
30% from the Community center to 10% from the Trade school. The
results mean that in the Community center, one of any three students
show distorted eating habits, comparing to one of any ten students with
distorted eating habits in the Trade school.
On the sixth hypothesis, for“Body Shape” questionnaire at the
Community center consisting of 40 girls and boys are with higher results
comparing to the results of the Trade School –another 40 students, which
in % looks like: 45% from the Community center to 30% from the Trade
school. The results mean that in the Community center, one of any two
students shows distorted body image, comparing to one of any ttree
students with distorted body image in the Trade school.
Conclusions
After a detailed analysis of the study, the following conclusions
could be made, based on the six proven hypothesis of this study, as
following:
The girls and the participating in the performance arts: dancingsinging type, which are characterized with public performance as all
international scientific and clinical studies show, have been validated for
the Bulgarian sample as well-showing higher percentage danger of
developing of sub-clinical eating disorders, from which higher % turns to
full body eating disorders based on the stated hypothesis above. Or more
specifically, the girls, as well as, those involved in the performance
artsshow higher degree of unhealthy eating habits and respectively
potential eating disorders. In addition, the girls and those participating in
the performance arts show higherdegree of distorted body image, which
consequences are distorted eating and the use of unhealthy compensatory
mechanisms for purging such as the use of binges and purges,
compulsive exercising, and the use of laxatives, diuretics, enemas and
etc. with very dangerous psychological and physiological consequences
over the affected by ED body and psyche. [7]
Stated in other words, females as sex and theparticipating in the
performance arts teenagers: dancing-singing type are the two prominent
high risk groups and with the shown higher prevalence of distorted:
eating habits and body image; hence characterized with higher
prevalence of eating disorders.
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In the form of recommendations, considering the very threatening
figures resaved in the study and based on the non-statistical sources,
which show the spread of ED among more than 300 000 Bulgarian
people, of high significance for the Bulgarian community is the focus on
prevention programs for eating disorders development. In this
relationship, the prime attention should be taken towards the groups of
girls and those participating in the performance arts among teenagers
with age range from 12 to 19 years old. The reason is that within this age
segment generally are presented the first symptoms of development of
eating disorders. Thus, the prevention requires the necessary those early
developing ED to be on the first place discovered and diagnosed, which
correlates with higher success rate of treatment of ED, as well as, with
lower percentage of becoming chronic ED, furthermore with more
effective coping with relapses during and after its treatment.[1]
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ПРЕДВИДИМИТЕ КРИЗИ НА РАЗВИТИЕТО –
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПЕРСПЕКТИВИ
Проф. д.пс.н. Галя Герчева-Несторова, 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 на развитието.
Summary: The development oscillates betweenperiodsof stability
andimbalance. Inthe stablephasesofthe developmentwithout occurrenceofnew
qualitycharacteristics, the occurrence of whichcannotprovidethe contentor
structure of theprevious stage, i.e.developmentleads to the emergenceof novelty.
Transitionalperiodsare associated withthe emergence of "development crisis" of
the solutionof which depends onthe overall developmentof the personality.
Keywords: development, stable and transitional periodsofdevelopment,
crisesof development.

При опит да се разтълкува етимологията на конструкта
„развитие“ се установява, че думата има латински корени и буквално означава „да те изведат от скривалището ти“. Това предполага,
че всичко което се появява по време на развитието лежи латентно и
скрито в потенциално или идеално състояние. Развитието не може
да се случи надолу по произволна или случайна траектория, защото
за да се каже че нещо се е развило това означава, че то се е
подобрило по някакъв начин или се е доближило до идеалното си
състояние. Промяната може да се осъществи в много посоки - както
в развитиен, така и в регресивен аспектпри което определянето на
промяната в дадена личност като "развитие" изисква преценка на
това дали наблюдаваната промяна е допринесла за прогресивното
преместване на личността по-близо до някаква отправна точка на
съотнасяне, която определя какво означава да се "развиеш". Освен
това развитието се характеризира с промяна в определена посока,
като за развиващите се личности направлението или траекторията
на развитието може да се опише като протичащо в две успоредни
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или паралелни линии, които се движат хармонично в една и съща
посока, взаимно допълвайки се. Едната е попосока на усложняването на функциите на организма и психиката, които настъпват в
резултат на прогресивните изменения, а втората по посока на
балансираността.
Ретроспективният анализ в областта на психологията на развитието показва, че развитието се колебае между периоди на стабилност и неравновесие, нестабилност или наричани още преходни
периоди[2; 5; 7; 9; 11; 13; 14; 16; 20].
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 довело
теоретици като Ж. Пиаже[15], К. Грейвс[7], Д. Левинсън[11], Дж.
Ловингер[12], Л. Колберг[9] и Е. Ериксън[20] да предложат стадиални теории за човешкото развитие в които всеки етап от развитието отразява качествената промяна в цялостното психично
развитие. Новите структури, които възникват през новите етапи са
по-сложни от предходните, т.е. те ги превъзхождат и надминават,
включвайки предшестващите, така че стадиите на развитието
запазват особеностите на предходните такива и в същото време се
надграждат върху тяхната основа [7]. Поради това развитието през
цялостната продължителност на живота не е дълго плато на устойчиво цялостно развитие а серия от редуващи се фази на стабилност
и преход.
Преходните периоди са свързани с появата на „кризи на развитието“.Според редица теоретици кризата и развитието са тясно
свързани, като кризата е необходимо условие в процеса на развитието при наличието на трудности в него. [2; 6; 11; 12; 20; 5].
Б. Форър[6]заключава, че кризите било то кризи на личността
или дори обществени такива са неизбежни и са предпоставка за
растеж. Д. Левинсън[12]също констатира, че кризата е непатологична част от процеса на развитието, отричането на който може да спре
растежа. Според него, човек който преминава през този период с
най-малко изживяно безпокойство може да отрече факта, че
неговият живот се нуждае от промяна в по-добра или лоша посока,
като по този начин губи своята възможност за личностно развитие.
Г. Шихи също свързва възникването на кризите с развитието.
Тя разглежда психологическото израстване като рискован процес,
който изисква преднамереното или умишлено прекратяване на
безопасните, сигурни и познати модели на поведение и начини на
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мислене. Според нея времето на криза, на срив или на конструктивна промяна са не само предвидими но и желани – те означават
развитие и израстване[20].
Е. Ериксън[5] разделя кризите на кризи на развитието и
ситуационни кризи. Кризите на развитието са преходни периоди в
личностното развитие, които се характеризират с когнитивно и
афективно „преобръщане или объркване“ (напр. юношеството). Ситуационните или случайните кризи са периоди на психологическо и
поведенческо „преобръщане“ на живота възникнало в резултат на
внезапна опасност, която обикновено нанася значителни загуби в
живота на човек (например – злополука). К. Каплан използва класификацията на Ериксън в своята теория за развитието на кризисните реакции, като подчертава че ситуационните кризи и кризите на
развитието са преходни периоди, които предоставят на индивида
както възможност за личностно израстване така и възможност за
влошаване на душевното състояние[1].
Л. Рапопорт[17; 18; 19]класифицира кризите в три различни
категории:
- кризи на развитието, които са биопсихосоциални по своята
природа;
- кризи свързани с ролевия преход (например- пенсионирането);
- случайни кризи възникнали след стресово събитие.
В психологичната литература по-известни са два модела описващи преходните периоди и произтичащите от тях „кризи на
развитието“.
Първият модел разглеждащ прехода или промяната е разработен от Б. Хопсън и Дж. Адамс[8], които описват преходните
периоди по начина по който Каплан описва кризите. Те предполагат, че преходът е период на прекъсване на последователността в
живота през който новите поведенчески реакции трябва да
отговорят на новите предизвикателства. Техният модел на преход
има 7 фази:
• първа фаза - „Закотвяне“.Тази фаза се определя от чувството
на претоварване и „заковаване на едно място“. Човек чувства, че не
е в състояние да прави планове и не може да разбере или отрази
адекватно проблемната ситуация в своя живот;
• втора фаза – „Тривиалност“. През тази фаза, въпреки необходимостта от промяна поради въздействието на стреса, когни-
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тивните опити за справяне с проблема са сведени до минимум или
омаловажени, превръщайки се в нещо незначително;
• трета фаза – „Депресия“. Тъй като човек е изправен пред
необходимостта от промяна и нейното осъществяване, депресията е
настъпваща обща реакция. Това е най-негативният емоционален
период на прехода;
• четвърта фаза – „Приемането на реалността такава каквато
е“. Тази фаза включва процеса на откъсване от миналото и приемане на ситуацията. Проактивното мислене води до набелязването
на нови жизнени цели и избор на подходящи средства за тяхното
постигане;
• пета фаза – „Експериментиране“. През този период човек
става много по-активен и започва да експериментира с предоставящите се нови ситуации, проявата на ново поведение, новите
стилове на живот, както и новите начини за справяне с преходните
периоди. Това време е белязано с много високи енергийни нива;
• шеста фаза – „Търсене на смисъл“. След периода на „изблик
на активност и самотестване“ се наблюдава по-плавно изместване
по посока на търсенето на нови жизнени цели и ценности;
• седма фаза – „Интернализация“. На този етап новите жизнени цели и поведение, които са изплували през предходните две
фази се вграждат в Аза и стават част от него. Това вече означава, че
е настъпил краят на преходният период.
Вторият модел разглеждащ преходните периоди е разработен
от Дж. Оконър и Д. Улф[15], които използват качествено обоснован
теоретичен подход при изучаването на кризите на средната възраст
разработен в пет-фазен модел.
• първа фаза – „Стабилност“. Тази първа фаза се отнася до
стабилната жизнена структура в която човек пребивава преди в
живота му да се достигне до неравновесие. Тази фаза се характеризира с установени роли и взаимоотношения, както и стратегическо преследване на избраните цели;
• втора фаза – „Нарастващо недоволство“. През нея „новопоявилия се критичен глас“ води до появата на неудовлетвореност,
фрустрация и негодувание. Налице е желание за промяна без да е
ясно как точно ще се осъществи тя и без реалистична представа за
последиците от реализирането й. Старите аспекти на Аза изглеждат
по-малко удовлетворени от текущото състояние на нещата, както и
от игнорирани или пренебрегвани предишни негови части;
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• трета фаза – „Криза“. Това е времето през което старата
жизнена структура и нейните ограничения все още имат власт над
човека, но в същото време в неговият живот все още липсват нови
посоки в живота. Кризисният епизод поставя под въпрос важни
аспекти на Аза, включително убеждения, ценности, самоуважение и
начини на поведение. Във всички случаи кризата е период на
връхната точка на несигурност и емоционалност за човека. Тя
допринася за изявата на „коктейл“ от негативни емоции в съзнанието на човек. През този период дълбоките емоции са очевидно
проявяващи се – гняв, депресия, тревожност, тъга, объркване,
отчаяние, скука и отчуждение;
• четвърта фаза – „Пренасочване и адаптация“. Това е времето
на търсене на нова посока и нова жизнена структура. Време в което
се вземат решения и се експериментира с опитите за промяна.
Според Оконър и Улф кризата води до „шок“ в мотивацията, както
и разчупване на рамката – условия които са необходими за да се
осъществи промяната. В този етап обаче израстването не е
задължително условие. Авторите отбелязват, че „човек трябва да
преследва нови посоки, които могат да доведат до появата на нови
кризи или в другият случай биха могли да се осъществят експериментални опити човек да се адаптира към променящите се
условия и обстоятелства за Аза;
• пета фаза – „Стабилизиране или възвръщане на стабилността“. Тази фаза е краят на преходният период и през нея човек
ограничава процеса на експериментирането поради това, че е
постигнал стабилност и е открил нова посока в своя живот. Това е
времето през което отново се поемат отговорности произтичащи от
постигнатият инсайт на идентичността, като някои от тези
отговорности са били важни и през някой от предходните фази.
Разгледаните по-горе два модела на Б. Хопсън&Дж. Адамс и
Дж. Оконър& Д. Улфсе концентрират върху ролята на индивидуалните фактори и промени влияещи върху кризите на развитието,
докато Р. Далос[3] акцентира върху ролята на социалните фактори,
които оказват влияние върху тяхното протичане. Той подчертава
водещата роля на промените в ролите и социалното обкръжение
като решаващи измерения в преходните периоди, а също така и как
прехода може да доведе до криза. От социална гледна точка не само
преходните периоди могат да доведат до възникването на нови
копинг-стратегии, но също така биха могли да доведат и до
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необходимостта от предоговаряне на правилата и силата на баланса
в рамките на социалните системи.
Въздействието на кризите върху човешкият живот разкрива
три ефекта от протичането на преходните или кризисни периоди в
живота на човек. На първо място е установено, че след кризата
лицата са променили чувството си за външния или екстерналенлокус на контрол. Вторият аспект е свързан с приемането на помалко положителните аспекти на Аза и осъзнаването на по-ранно
потиснатите емоции в съзнанието. На трето място се наблюдава
преминаване към вече установеното вътрешно усещане на Аза и
новият начин на живот. Това води до така наречената „прогресия
към балансирана връзка между себе си и света“[4].
Като цяло, кризата на развитието не носи само отрицателни
последици, като при нейното настъпване може да има както ползи
така и загуби. Потенциалните разходи включват силно страдание и
самонараняване, причиняване на страдание на обкръжаващите ни,
както и по-малко удовлетворяваща ни жизнена структура. Потенциалните ползи включват формирането на по-подходяща жизнена
структура, както и по-голяма жизнеспособност[11].
Теориите проучващи кризите на развитието могат да бъдат
използвани като обяснителен принцип на функционирането на
личността в различни социални среди. Би могло да се предполага,
че високите нива на удовлетвореност от професионалния труд,
както и положителните перцепции на организационната среда и
високите нива на адаптираност към някой нейни аспекти могат да
бъдат свързани с това в каква степен личността е преодоляла
кризисния етап в своето развитие.
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Резюме: Този доклад прави кратко описание на специфичните
особености на кибер-тормоза сред подрастващите, които го отличават
от традиционните форми на тормоз в не-виртуална среда. Описани са
характеристиките на кибер- тромоза, неговите разновидности и някои
по-съществени форми на проявление. Разграничени са социалните роли на
жертва и насилник, средтсвата, средата и неблагоприятните, понякога
фатални, последици върху развитието на подрастващите. Подчертан е
решаващият принос на превенцията с цел намаляване на вредата от
кибер-тормоза и последствията за психологическото развитие на
подрастващите. Очертани са някои от методите за превенция.
Ключови думи: кибер-тормоз, училищна психология, жертва,
насилник, превенция
Summary: This report presents a brief description of the specific
characteristics of cyber- bullying among adolescents that distinguish it from
traditional forms of abuse in non-virtual environments. Described are also the
characteristics of cyber-bullying, its varieties and some more substantial forms.
A distinction of the social roles of victim and offender is provided, as well as the
environment, the means and the adverse, sometimes even lethal, consequences
for the victim. Underlined is the decisive and absolutely vital contribution of
prevention in order to reduce the harm from cyber-bullying and the
consequences for the psychological development of the children. Outlined are
also some of the methods of prevention.
Keywords: cyber-bullying, school psychology, victim, offender, prevention

1. Актуалност
Кибер-тормозът сред подрастващите е обект на множество
изследвания през последните години. Това се дължи на масовото
навлизане на информационните и комуникационни технологии в
ежендевието и в бита на младите, съчетано с нарастващата роля на
социалните мрежи, на общуването онлайн и на все по-широкото
разпространение на мобилните електронни устройства (лаптопи,
таблети, смартфони), които правят достъпа до виртуалната среда
практически неограничен и повсеместен. Като при всеки друг
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технологичен процес и тук се наблюдава ефекта на „нож с две
остриета” – успоредно с увеличаващите се възможности за достъп
до информация, за трупане на познания, за общуване и за
социализация, методите, средствата и формите за кибер-тормоз сред
подрастващите също се увеличават.
Въпреки високия интерес на научната общност към темата,
изразен в множество авторитетни проучвания и публикации, единно, общоприето и изчерпателно определение за кибер-тормоз все
още липсва. Една от популярните дефиниции на термина от 2007 г.
го определя като „...агресивно и умишлено поведение или действие,
извършвано многократно или като еднократен акт, от група или
индивидуално, насочено срещу жертва, която не е способна лесно
да се защити” [1]. Границите между виртуалния и класически
тормоз не са ясно и точно дефинирани тук и могат да се потърсят в
друго, по-разширено определение на понятието от 2010 година,
което разглежда кибер-тормоза като „...поведение, използвано за
различни форми на тормоз, реализирано чрез електронни средства,
като интернет и мобилните телефони, с цел агресивно и умишлено
да се навреди на някого” [2].
Повечето дефиниции за кибер-тормоз, включително тази, която
е избрана за основа на това изследване (посочена в следващия
раздел) съдържат атрибутите на поведенчески характеристики като:
преднамереност, дисбаланс на силата и повтаряемост във времето.
Обединяващата им черта, естествено, са техническите средства
(компютри и преносими устройства) за реализиране на тормоза.
Кибер-тормозът е сравнително нов феномен, заради постоянно
нарастващите възможности на интернет пространството, на формите и средствата за виртуално общуване. От практическите аспекти
на проблема се интересуват най-вече родителите, училищните
психолози и педагозите, които са свидетели на най-драстичните
ефекти от кибер-трормоза върху развитието на подрастващите в
своето ежедневие.
В предстоящия анализ е направен кратък опит за систематизация на специфичните особености на кибер-тормоза, които го
отличават от традиционните форми на тормоз сред подрастващите.
Описани са някои от потенциално опасните му последици. Посочени са методите и средствата за превенция. Без да претендира за
изчерпателност, докладът цели да подчертае основните акценти при
изучаването на избраната проблематика, наблягайки върху практическите решения, най-вече в областта на превенцията.
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2. Специфични
подрастващите

особености

на

кибер-тормоза

сред

Агресията и злонамереното поведение сред подрастващите са
предмет на дългогодишни изследвания сред научните среди в
областта на училищната психология и психологията на развитието,
но с бурното развитие на компютрите и информационните технологии през последните десетителия се обособи един нов дял, като
обект на анализи и проучвания в тази област, наложил се широко в
академичната общност с наименованието „кибер-тормоз”.
Кибер-тормозът използва технологията, за да разшири обхвата
и степента на вредата, причинена от злонамереното, агресивно
поведение, насочено срещу конкретна жертва. Кибер-тромозът е
широко разпространен сред подрастващите, тъй като последните
поколения прекарват все повече време в общуване и социализация
онлайн, взаимодействайки си в така нареченото „кибер-пространство” [3], откъдето произлиза и наименованието на термина „кибертормоз”. Центърът за изследване на кибер-тормоза го определя
като: „Нанансяне на вреда чрез умишлено и повтарящо се действие,
посредством употребата на компютри, мобилни телефони и други
електронни устройства” [4]. Тази дефницията е кратка, но удобна,
тъй като съдържа основните характеристики на кибер-тормоза, без
да се разпростира в безкрайната специфика на технологичните
средства за неговото упражняване.
Накратко, за да се разглежда едно посегателство като кибертормоз, действието трябва да причинява вреда на засегнатия
индивид, да се повтаря във времето, да е умишлено и да се ивършва
във виртуална среда чрез употреба на съвременните информационни и комуникационни технологии.
Класическото рапределение на ролите при участниците в кибер
тормоза се запазва. Страните обикновено са две: жертва и насилник,
макар да не е изключено увреждащото поведение на група индивиди към една жертва или на един индивид към група от жертви. Още
повече, комуникацията онлайн улеснява количествения фактор, т.е
въвличането на повече от един индивид, като страна, в кибертормоза.
Злоупотребата с определен вид превъзходство или сила, т.нар
„дисбаланс на силите” [5], е още един от традиционните фактори,
който остава непроменен при кибер-тормоза. Ако при традиционния тормоз сред подрастващите решаваща роля обикновено имат
физическото, интелектуалното, икономическото, социалното или
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друг вид превъзходство, които правят трудно или невъзможно за
жертвата да се защити, то в кибер пространството типът превъзходство, с който се злоупотребява най-често е информационното,
изразено в притежаването на данни (текст, фотографии, видео
материали) или достъп до информационни портали, с които може
едностранно да се прични вреда на избраната жертва.
Специфична характеристика за кибер-тормоза, отличаваща го
от традиционния тормоз е неговият преобладаващо анонимен
характер [6]. За разлика от училищния двор, където става ясно с
един поглед кой е агресорът и кой – жертвата, както и какъв вид
превъзходство се използва от първия, за да причини вреда на
втория, в интернет пространството една от двете страни често е
невидима, прикрита зад псевдоними и фалшива самоличност, като
тази страна обикновено е агресорът. Целта, естествено, е да предпази себе си от евентуални последствия, санкциониращи умишленото
злонамерено поведение, но не бива да пренебрегваме и факта, че
такъв вид неизвестност, свързана с неопределеността на насилника,
увеличава страха у жертвата, а страхът е основен инструмент за
упражняване на психологически натиск и за установяване на
контрол върху жертвата в повечето манипулативни техники [7].
Сред различните и многообразни методи за упражняване на
кибер-тормоз при подраствашите са се обособили две основни
групи категории [8]:
- Чрез изпращане на редовни заплахи по имейл или чрез
текстови съобщения;
- Чрез публикуване на обидна или унижаваща жертвата
информацфия в интернет (текст, снимки, видео).
Основно поле за действие на насилника във виртуалното пространство осигуряват социалните мрежи, като популярно средство
за комуникация и забавления сред подрастващите, които имат
буквално повсеместен и денонощшен достъп до тях посредством т
нар. „умни телефони”, таблети, портативни компютри и други
компютърни устройства. Колкото повече общуването онлайн замества реалното обшуване, толкова по-широко разпространен и
опасен става кибер-тормозът. Разликите в степента на влияние
между традиционен и кибер-тормоз сред подрастващите могат да се
обобщят по следния начин:
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Таблица 1: Традиционен срещу кибер тормоз
Начин на
осъществяване:
КАК?

Традиционен тормоз:
Лице в лице

Кибер-тромоз:
Анонимно

КЪДЕ?

В училищния двор или в В училище и у дома
класната стая

КОГА

През учебната година /
само в учебни дни
Пред по-малка аудитория
(класната стая или
учениците в междучасие)

ПРЕД КОГО?

Всеки ден, по всяко
време
Пред по-голяма,
потенциално глобална
аудитория

Интерес представлява и въпросът за анонимността [6]. Без да
навлиза в дебрите на информационните технологии, докладът ще
резюмира накратко основните начини за придобиване на анонимност от страна на агресора (или на групата от агресори) в кибер
пространството. Тя се постига чрез:
- Анонимни (временни) регистрации на електронна поща,
създадени специално за целта;
- Анонимни (временни) регистрации на профили в социалните
мрежи, създадени специално за целта;
- Прикирване на идентичността чрез скрито IP, proxy сървъри и
програми от типа на TOR;
- Прикирване на идентичността чрез употреба на чужд компютър или преносимо устройство, достъпът до което е трудно
проследим, например: в училищната библиотека, в квартлната
компютърна зала, таен достъп през компютър на друг адрес и т.н.
- Кражба на самоличност чрез пробиване на защитата на чужда
електронна поща или профилна регистрация в социалните мрежи;
- Кражба на смоличност чрез умишлено регистриране на фалшиви профили от името и за сметка на жертвата;
Тези похвати са достъпни за подрастващите, които имат все
по-добре изградени технологични навици, знания и умения,
придобити от продължителното време, което прекарват във виртуалната среда, и от улеснения им достъп до нея посредством
мобилните устройства, който стават все по-популярни в ежедневния
бит. Остава въпросът: за какво ще се използват тези умения? Част
от приложението им има злонамерен характер и цели причиняването на вреда, какъвто е случаят с кибер-тормоза.
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Ако повечето законодателства по света третират изброените
по-горе техники за постигане на анонимност във виртуална среда
като умишлени престъпления, при кибер-тормоза сред подрастващите този проблем се усложнява, тъй като извършителите не
подлежат на наказателно преследване. Това не смегчава вината или
вредата на кибер-тормоза, дори напротив – увеличава я, защото
жертвите, които също са непълнолетни, са по-податливи и уязвими
към манипулация. В историята на кибер-тормоза има регистрирани
множество случаи, завършили със самоубийство на жертвата [9].
Дори идентичността на насилника да бъде разкрита, той или тя няма
как да понесе пълната отговорност за своето деяние.
Подобни случаи ни задължават нас - специалистите, които сме
се посветили на работа с по-младите поколения, да бъдем особено
бдителни за случаите на кибер-тормоз, да разпознаваме добре
неговите признаци, да следим тематиката и да винмаваме за възможни индикации, сочещи кибер-тормоза като източник на проблеми при нашите клиенти.
Основните усилия на социалните и училищни психолози и на
педагозите са насочени към превантивни действия за предотвратяване на опасните вредни последствия от кибер-тормоза, като найоткрояващо се сред тях е самоубийството на непълнолетни.
Дързостта на насилниците при кибер-тормза сред подрастващите се подсилва не само от анонимността, но и от индиректния
характер на общуването. Виртуалната комуникация елиминира
както социалните бариери в общуването на живо, така и потребността от друг вид прервъзходство над жертвата (физическо, интелектуално, икономическо и т.н.), освен чисто информационното
превъзходство.
Още един от фундаменталните проблеми на кибер-тормоза
сред подрастващите е, че вредното за жертвата информационно
превъзходство може да се разпространява сред могократно поголям кръг от хора. Аудиторията в кибер пространството е практически неограничена. Това не може да се твърди за традиционния
тормоз в училищата, който се ограничава само до рамките на
училищната социална среда или до тези тази на близкия приятелски
кръг. Отделно, липсват достатъчно системи за контрол и превенция
на кибер-тормоза сред подрастващите. Тъй като непълнолетните са
изключени от наказателна отговорност, контролът трябва да отстъпи на превантивните мерки.
Друга ключова опасност на кибер-тормоза сред подрастващите
е, че той може да има потаен характер и за жертвата. Заплахите за
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физическа саморазправа и вербалната агресия при традиционните
форми на тормоз са по-лесно забележими, тъй като разчитат на
показността, за да увеличат ефекта си върху жертвата чрез
механизмите на унижението. При кибер-тормоза жертвата може да
предпочете да остане анонимна, като запази преживяното само за
себе си. Така никой няма да разбере, че въпросният индивид е
станал жертва на тормоз, докато не се стигне до трайни емоционални травми, физическо самонараняване, физическа саморазправа,
понижаване на успеха в училище, алиенация, социална маргинализация или други, по-опасни последствия, в това число и
самоубийство на непълнолетни. Всичко казано до тук поставя
въпроса за превенцията в училищната психология с нарастваща
тежест.
3. Методи за превенция
Въпреки че кибер-тромозът може да има опустошителни
последици за жертвите, много от тях не са склонни да потърсят
помощ. Факторите, които ограничават подрастващите да се обърнат
за помощ към учителите, към родителите си или към училищния
психолог в случаи на кибер-тромоз са основно свързани със
страха[10]. Ето само някои от многото видове възпиращи фактори:
Страх от заклеймяване. Учениците пазят репутацията си и
една от основните пречки пред съобщаването на проблеми, свързани с кибер-тормоза, независимо дали става въпрос за личен
проблем или за проблем на познат, е страхът да не бъдат заклеймени от своите връстници като „доносници” и „клюкари”.
Страх от отмъщение. Агресивното поведение на насилника и
неговата анонимност, както и липсата на начин да се противодейства в реално време на кибер-тормоза, предизвиква у жертвата
страх, че размерът и интензитетът на „накзанието” могат само да се
увеличат, ако потърси съдействие.
Страх от проява на „слабост”. Още един фактор, свързан с
училищната репутация. Тъй като кибер тормозът е насочен основно
към уязвяването на репутацията на жертвата, последната се страхува, че може допълнително да накърни своя имидж, показвайки
слабост, ако потърси съдействие.
Страх от наказание в училище. Нерядко учениците се страхуват, че могат да бъдат наказани от своите учители за това, че се
занимават с „нерегламентирана” дейност през учебното време.
Освен това, учениците се страхуват да не изглеждат „глупаво” в
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очите на своите преподаватели и това да не се превърне в повод за
получаване на по-ниски оценки.
Страх от наказание у дома - например, от ограничаване на
достъпа до интернет – основно средство за комуникация и забавление сред младите.
Проучване на деца, които са потърсили помощ от телефонна
линия на канадска организация установява, че решението да се
търси родителска помощ или не зависи от това доколко жертвата
смята, че заплахите на насилника са реални и достоверни [11].
Децата изразяват опасения, че могат да бъдат наказани, ако споделят и са на мнение, че родителите им и възрастните, като цяло, не са
в състояние да разберат механизмите на виртуалния свят изобщо,
камо ли да им съдействат в случаи на кибер тормоз.
Казаното по-горе налага извода, че основната грижа за идентификацията и превенцията на кибер-тромоза сред подрастващите се
полага на възрастните. Училишните психолози, учителите, педагозите и родителите могат да се ориентират по различни поведенчески модели у своите подопечни за наличието на опасност от
кибер-тормоз. Признаците, че младежи могат да бъдат жертви или
извършители на кибер-тормоз са идентифицирани [12]. Ето само
някои от тях:
Признаци на депресия и тревожност при получаване на нови
текстови съобщения по мобилния телефон, на нови съобщения по
имейла или в социалните мрежи;
Понижаване на успеха, рязко отдпръпване от учебния процес,
загуба на предишния интерес към учебните занимания, нежелание
да се ходи на училище и да се общува с връстниците, чести бягства
от час, затруднения с ученето, комуникацията, недоспиване и
умора.
Самоизолация, внезапно отдръпване от приятелите и семейството, затваряне в себе си.
Следи от порнографски материали на компютъра и в историята на барузъра.
Необясним интерес към издирването на информация за
конкретни личности, които по никакъв начин не са свързани с
хобито, с интересите на ученика или със съдържанието на образователния процес.
Опитите да се поддържа секретност (например: изтриване на
историята на сърфирането, завъртане на екрана на монитора или
затварянето на лаптопа, когато някой влезе в стаята) също могат да
бъдат сигнал за виртуален тормоз.
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Обучението безспорно е най-добрият начин за превенция на
кибер-тормоза сред подрастващите, тъй като родителите, учителите,
училищните психолози и настойниците не винаги са в състояние да
уловят и да изтълкуват правилно изброеите по-горе поведенчески
знаци. Редица действия на подрастващите онлайн ги превръщат в
потенциални жертви на кибер-тормоз. Разясняването им с цел
тяхното избягване значително подбрява превенцията и намалява
риска от излагането им на опасност.
Ето какви действия е препоръчително да се избягват на всяка
цена от подрастващите онлайн:
- Публикуване на трите имена в публично достъпни профили в
интернет, например: в дискусионни форуми, в табла за обяви, в
блогове, в групи, в социални мрежи и чатове;
- Публикуване на точния адрес и телефонния номер в
интернет;
- Споделяне на конфиденциална, лична информация в разговор
с напълно непознати онлайн;
- Качване на сексуално провокативни собствени снимки в
публично достъпни профили;
- Използване на сексуално провокативни потребителски имена
или е-мейл адреси;
- Приемане на непоискани покани за присъединяване към
непознати социални мрежа или сайтове за запознанства;
- Споделяне на сексуална ориентация, пол, възраст и сексуални
предпочитания в чата;
- Приемане на покани за реални срещи с непознати след
минимална интеракция онлайн;
- Споделяне на лична информация и изображения в сайтове с
порнографско съдържание;
- Разговори с непознати онлайн, засягащи теми, които съдържат чувствителна лична информация;
- Бърз и изчерпателен отговор на въпроси, зададени по имейл
от напълно непознат подател;
- Споделяне на работния, учебен график или плановете за
пътуване в публично достъпни профили;
- Видео разговори с напълно непознат;
- Приемане или инсталиране на файлове от напълно непознат.
Въпреки че по-голяма част на рисковото поведение, описано
по-горе, до голяма степен се избягва, при проучване 25% от младите жени са заявили, че са качвали секси или провокативна своя
снимка в интернет през последните 12 месеца и 25% са говорили с
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напълно непоззнати онлайн за секс, връзки, и други лични теми.
Приблизително 10% от запитаните са посочили, че се излизали на
среща без достатъчно предварителен обмен [13]. Родителите също
могат да подценят колко често децата им използват интернет и
участват в рисковото поведение, отчасти защото са по-малко компетентни в технологиите и по-малко информирани за информационните процеси в мрежата. Тъй като кибер-тормозът често се възприема за перфектно анонимен, извършителите вярват, че може да
им се размине с престъплението, а жертвите вярват, че нямат друг
избор.
Съществуват стъпки, които могат да бъдат предприети за
справяне с тези поведения. Жертвите на кибер-тормоза не трябва да
си трият съобщенията от страх. Последните могат да послужат като
ценно доказателство и улика за изобличаване на насилника.
Полицията, доставчиците на интернет услуги и телефонните компании могат да използват тези съобщения и свързаните с тях технически данни, за да проследят източника и да локализират извършителя. Това дава възможност на жертвата да получи чувството за
повече контрол над ситуацията.
Като цяло, превенцията на кибер-тормоза трябва да се разглежда като сложно направление с единен подход, включващ
образование и информираност на много нива. Все пак, това не
значи, че родителите трябва да бъдат единствените, чиято цел е
предотвратяване на рисковото поведение. Вместо това, педагози,
младежи, училищни психолози и родители трябва да учат повече за
безопасността в интернет.
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МОТИВАЦИЯТА КАТО ЧАСТ ОТ СТРУКТУРАТА
НА СОЦИОКУЛТУРНАТА ГОТОВНОСТ
НА 6–7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ
Лили Ботева
Международен славянски институт, Москва, Руска Федерация,
lib@abv.bg
Резюме: Съвременните предизвикателства в областта на социокултурното развитие на децата от предучилищна възраст разкриват
необходимостта от изследване на различни аспекти на формиране на
нови, по-устойчиви мотивационни компоненти, насочени към повишаване
на познавателните им потребности и комуникативни способности.
Ключови думи: социокултурно развитие, мотивация, познавателни
потребности, комуникативни сособности
Resume: Modern challenges in the field of sociocultural development of
children at preschool age reveal the need to investigate various aspects of
formation of new, more sustainable motivational components, focused on
enhancing their cognitive needs and communication abilities.
Key words: sociocultural development, motivation, preschool age,
cognitive needs, communication abilities

В последните десятилетия в обществото ни настъпиха сериозни социокултурни преобразувания, които имат пряко влияние
върху целите и съдържанието на образованието, както и върху
възпитателното влияние на възрастните в контекста на формирането на училищна готовност и адекватното навлизане в новата за 67-годишното дете позиция – позицията на ученик. Ценностносмисловите аспекти на тези преобразувания са в центъра на изследванията и научно теоретическите обосновки на социокултурните
трансформации в сферата на формирането на мотивационни компоненти на училищна готовност.
Постъпването на детето в училище, както и целият период на
начално обучение представлява един от най-сериозните етапи в
развитието на човека. Новата социална роля и съпътстващите я
дейности поставят пред детето комплекс от нови изисквания и
отговорности, които от своя страна налагат необходимостта от
позитивна мотивация. В условията на европейски тип култура 6-7годишните деца имат добро ниво на интелектуална подготовка за
новата социална роля. При тях настъпват много промени, влияещи
на социокултурната им готовност.
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В преходния период от предучилищна към начална училищна
възраст се преустройва мотивационната сфера на детето, като се
наблюдават редица изменения в неговата ценностна ориентация.
Този период е известен като “криза на 7-та година” и се определя
като закономерен процес в психическото развитие на детето,
свързан е с процесите на смяна на един вид дейност с друг, а
следователно и със смяна на потребностите, лежащи в основа им.
Този кризисен период от детското развитие се характеризира с три
основни фази:
• в първата фаза протича скрито обостряве на противоречията
между обективните и субективните съставни социални ситуации;
• във втората фаза детето търси новата форма на дейност;
• в третата фаза започва истинският преход към новия период.
Формирането на детската личност се извършва под влиянието
на социалните условия и при решаващата роля на възпитанието. 67-годишното дете навлиза в нов тип взаимоотношения с обкръжаващите го. От етапа на съвместна дейност с възрастните то трябва
да премине към относително самостоятелна дейност, определяща и
неговото поведение. Това е ново отношение между детето и
възрастния, при което действията и постъпките на възрастния са
модел на поведение за детето и служат за основа на всички новообразувания в детската личност. Докато в началото на предучилищната възраст детето следва предимно примера на своите близки,
то към 6-7-годишна възраст постепенно се разширява кръгът възрастни, чиито действия то приема като образци. Нивото на интелектуално развитие му дава възможност да приеме образците на
поведение по различен начин: чрез непосредствено наблюдение на
поведението на възрастните; чрез описване на постъпките; чрез
други идентификационни модели.
Най-благоприятните условия, при които се осъществява социалното взаимодействие са учебната, трудовата и игровата дейност. При тях най-добре се проектират, проявяват и развиват качествата на детската личност, формира се мотивационното й ядро.
Б.Минчев счита, че „социалната ситуация на развитие се сменя
– камерната социалност на семейството, където на детето е отредено привилегировано място се замества от доминирането на
партньорска, равностойна социалност в класовия колектив. Там
рядко има центрираност върху отделен индивид и е нужна взаимна
координация на гледните точки и на интересите на децата.
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Изпреварващо се преустройва социалната сфера на детето, а това
води до растеж на детските познавателни възможности”[8].
Според Т. Бабаева функционалната характеристика на готовността за училище може да бъде разбрана и изцяло разкрита в
системата на личностното развитие на детето в предучилищна
възраст и взаимодействието му с обществото, т.е. в системата на
формирането му като член на обществото, като субект на социално
дадени видове дейности и общуване[5].
Съществен момент от формирането на социокултурна готовност за постъпване в училище е мотивационната готовност на
детето за обучение в училище, която е свързана с възникването на
произволност в поведението и дейността, както и проявяване на
потребност да подчинява импулсивните си желания на съзнателно
поставени цели.
Г. Бреслав счита, че желанието да бъдеш ученик се характеризира с мотивационния компонент на готовността и е отговор на
„необходимостта детето да се включва в сериозни, напълно реални
и социално значими форми на дейност, да усвои всички социално
необходими способи за същата”.
Според Д.Б. Елконин в предучилищна възраст могат да се
обособят следните мотивационни новообразувания: съзнателно
съподчинение на мотивите, възникване на йерархична структура на
мотивите и появяване на новобразувани опосредствани мотиви.
Авторът подчертава, че в предучилищния период възникват
съществени промени в развитието на мотивационнтата сфера на
детето. Възникват нови типове дейности и мотиви, както и интензивно усвояване на мотиви, характерни за отношенията на възрастните към дейността и помежду си, възниква и съподчинение на
мотивите и непосредствените подбуди.
Л.И. Божович определя няколко параметри на психическо развитие на детето, които най-съществено влияят на успешното обучение в училище. Сред тях са: определено ниво на мотивационно
развитие на детето, включващо познавателни и социални мотиви за
учене и достатъчно ниво на развитие на произволно поведение.
Мотивационната сфера е групирана в две групи.
Първата група обхваща широки социални мотиви за учене или
мотиви, свързани „с потребностите на детето от общуване с други
хора, с желанието на ученика да заеме определено място в достъпни
за него обществени отношения”.
Втората група обхваща мотиви, свързани непосредствено с
учебната дейност, с „познавателните интереси на детето, потреб606

ността от интелектуална активност и от овладяване на нови знания,
умения и навици”[3].
Според авторката процесът на възпитание се изразява в ориентация към цялостаната личностна структура на детето, изразяваща
се в отношение към училището, учителя, ученето и лично към себе
си. Тя предполага развитие на специфичната структура на социалните мотиви на поведение и дейност на детето, като характеристика
на т.нар. „вътрешна позиция на ученика”, която е показател за
неговата социална зрялост [2].
В изследванията си А.К. Маркова, Т.А. Матис и А.Б. Орлова
акцентират върху факта, че възникването на осъзнато отношение на
детето към училището се определя от начина на подаване на
информация за него. В мотивационен план са обособени две групи
мотиви за учене:
1. Широко-социални мотиви за учене, свързани с потребностите на детето от общуване с други хора, както и с тяхната оценка
и одобрение, а така също и с потребността от заемане на определено
място н системата от достъпни за него обществени отношения.
2. Мотиви, свързани непосредствено с учебната дейност или с
познавателните интереси на детето, потребността от интелектуална
активност и от овладяване на нови знания, умения и навици.
Според М.С. Неймарк у детето достатъчно рано започва процес
натрупване на йерархично подредени структури от мотиви, които
първоначално са основани на доминирането на непосредствени
подбуди, подчиняващи в себе си други мотиви. По такъв начин
възниква непроизволната йерархия на мотивите.
Д.Б. Елконин и Л.И. Божович в своите трудове разглеждат
също така и възникването на морални мотиви /чувство за дълг/ при
децата от предучилищна възраст. Моралните мотиви според тях
представляват „качествено нов тип мотивация, обуславяща и качествено нов тип поведение”.
По данни на М. И. Лисина, изследваща в своите трудове
развитието и смяната на формите на общуване на децата с възрастните в онтогенезиса, за 6-7-годишното дете е характерно „извънситуативно-личностно общуване” – висша форма на комуникативната
дейност в предучилищния период, което се формира на основата на
личностни мотиви. Това общуване способства за формирането на
позитивна мотивация и готовност за учебна дейност.
В изследнанията си М. Р. Гинсбург прави следната класификация на мотивите при децата в предучилищна възраст:
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• Познавателни /учебни/ мотиви - прерастващи непосредствено в познавателни потребности;
• Социални мотиви - базирани на разбирането за обществена
необходимост от учене;
• Позиционни мотиви - свързани със стремежа за знаия и нова
позиция в отношенията с обкръжаващите;
• Външни по отношението към самия себе си мотиви – подчинени на изискванията на възрастните;
• Игрови мотиви – неадекватно пренесен в новата учебна
сфера;
• Мотив за високи оценки.
На основата на тази класификация К.Н. Поливанова разглежда
няколко основни типа ученици:
1. „Почти ученици”. При този тип деца има реално участие на
възрастния при изпълнение на поставените задачи, което може да се
ограничи дори само до емоционална поддръжка.
2. „Ученици”. Децата от този тип могат да действат като
ученици въпреки зависимостта на реално присъстващия възрастен.
3. „Псевдоученици”. В ситуация на учебно взаимодействие с
възрастните, децата от този тип му предостъпват инициативата като
се стараят да получат от него формални указания при изпълнение на
конкретни задачи.
4. „Комуникатори”. Децата от този тип се стремят към непосредствено общуване, а не към взаимодействие с възрастните.
На базата на резултатите от тези изследвания може да се
направи извода, че при 6-7-годишните деца се наблюдава по-висока
подбудителна сила на игровите мотиви в съчетание със социални
мотиви.
Е. Петрова и авторски колектив определят мотивационната
готовност като качествен показател, отразяващ равнището на
готовност на децата за училище в социалнопсихологически аспект.
А. К. Маркова и Л. М. Фридман, обръщат внимание на факта,
че в тази възраст протичат изменения в мотивационната сфера на
детето: формира се система от съподчинителни мотиви, придаваща
обща насоченост на поведението на детето. Открояването на найзначимият в даден момент мотив е основата, позволяваща на детето
да достигне до набелязаната цел, оставяйки без внимание ситуативно възникващите желания.
В предучилищната възраст вече се наблюдава интензивно развитие на познавателната мотивация: непосредствената впечатли608

телност на детето се снижава, като в същото време то започва поактивно да търси нови информации. Формира се система от
съподчинени мотиви, придаваща обща насоченост на поведението
му. Приемането на най-значимия за даден момент мотив представлява основа, позволяваща на детето да върви към набелязаната
цел, оставяйки без внимание ситуативно възникващите желания. В
тази възраст един от най-силно действащите мотиви по отношение
мобилизацията на волеви усилия е оценката на действията на
възрастните.
Съществени изменения претърпява и мотивацията по отношение установяването на положително отношение към околните.
Изпълнението на определени правила представлява средство за
получаване на одобрение от възрастния. В предучилищната възраст
вписването в общата йерархия се превръща в осъзнат и определящ
поведението мотив. Важна роля в този процес има колективната
ролева игра, явяваща се скала от социокултурни норми, усвояването
на които се превръща в основа на емоционалното отношение на
детето към околните.
Проведеният анализ на изследванията позволява да се откроят
редица мотиви, определящи социокултурните аспекти на готовността за учебна дейност на 6-7-годишното дете, които могат да се обособят условно в 2 групи – широко социални мотиви и мотиви за
учебна дейност. Съществен компонент в стуктурата на мотивационната готовност е емоционалната удовлетвореност на децата от
дейността. Като фактори, които влияят с най-голяма сила върху
емоционалната удовлетвореност на децата могат да се определят:
интересът на децата към дейността, съдържанието и наличието на
знания и умения за осъществяването и достигането на определен
резултат.
В заключение бих искала да подчертая, че за субективна
готовност за нова социална роля, или за наличието на т.нар.
„вътрешна позиция на ученика” можем да говорим, ако очакванията
и стремежите на детето са съпроводени от позитивната му ориентация към предстоящите нови форми на познавателна и социокултурната дейност в условията на новия колектив. Мотивацията за
тези дейности се формира не само в училище, но и от всички
житейски фактори. Мотивите за социално сътрудничество често са
много по-неразвити от познавателните. За формирането на социокултурна готовност на 6-7-годишните деца за постъпване в училище
е необходимо да се създават условия за групова и колективна
работа, доближаващи се до реалната училищна среда, чиято цел е
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формиране на позитивно отношение към предстоящите нови позиции в дейността и повишаване на комуникативните способности.
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ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ РАЗСТРОЙСТВА НА РАЗВИТИЕТО.
ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ. СИНДРОМ НА АСПЕРГЕР
Таня Владимирова Каменова
ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, България
e-mail: tvkamenova@abv.bg
Резюме: Съвременните данни показват, че има увеличение на психичните разстройства в детска възраст. Много е важно за един
специалист да разпознава различните симптоми, за да подбере инструментариума за работа. Генерализираните разстройства на развитието
включват аутистично разстройство, синдрома на Аспергер, синдрома на
Рет, атипичен аутизъм. Аутизма е нелечимо разстройство в детството.
Той е загадъчен, защото има разрушително влияние върху привидно
несвързани елементи в развитието на детето. Повечето деца с аутизъм
никога не развиват език, неотзивчиви са към хората около тях, имат
странно поведение, като пляскаше с ръце пред лицето си, и лесно се
разстройват, ако се направят малки промени в тяхната среда.
Ключови думи: Аутизъм, генерализирани разстройства на развитието, синдром на Аспергер, атипичен аутизъм, аутистичен спектър,
Рет синдром
Summary: Current data indicate an increase in mental disorders in
childhood. It is very important for a specialist to recognize the different
symptoms to select tools for the job. Generalized developmental disorders
include autistic disorder, Asperger's syndrome, Rett syndrome, atypical autism.
Autism is a baffling childhood disorder. It is baffling in part because it has
such a strong disruptive influence on apparently unrelated elements of a child's
development. Most children with autism never develop language, are
unresponsive to people around them, engage in strange behaviors such as
flapping their hands in front of their faces, and become very upset if small
changes are made in their environment.
Keywords: Autism, generalized development disorder, Asperger's
syndrome, atypical autism, autistic spectrum, Rett syndrome

Увод
Категорията се въвежда през 1980 г. Тя включва група разстройства, които имат общи основни характеристики – нарушения в
комуникацията и социалното поведение. Тази група включва освен
аутистичното разстройство, драма на Аспергер, сингдрома на Рет,
дезинтрагетивното като разстройство на развитието, атипичен аутизъм и форми, които са неуточнени. Терминът „ранен детски аути611

зъм“ е въведен през 1943 от Лео Канер, поради което разстройството е известно като канеро тип аутизъм. Независимо от доброто
клинично описание по това време, причините за състоянието се
свързват с особеностите в отглеждането на детето и разстройството
се приема като емоционално нарушение.
1. Етиология
Аутистичното разстройство е разстройство на невропсихичното развитие, неизвестна етиология при недвусмислено генетично
участие. Генетичният компонент се отнася от сто гени и генетични
абнорности. Те се наблюдават при митохондриалните гени и всички
хромозоми с изключение на 14 и 20. Вереятно тези многобройни
гени взаимодействат с външни фактори, за да се получи разстройството.
Невроизобразителните методики показват някои обнорности.
Откриват се промени в областта на малкият мозък (nucl. Amigdalae)
и хипокампа.Чрез позитронно-емисионна томография се разкрива
намален серотонинов синтез в хипоталамуса и фронталният лоб.
2. Класификация
Аутистично разстройство
Дефицитите в постигането на взаимност и в комуникацията са
изразени и могат да бъдат наблюдавани от ранна възраст. На 6
месеца е изразено постигането на очен контакт с родителите. Не се
наблюдава реципрочна усмивка. Детето не се основава при опит да
бъде включено от страна на родителя в последователни покализации, игра на ку-ку. То не проявява страх от непознати, не се
обръща при повикване. Често детето въобще не прави опити да
говори, но може да усвои отделни думи и дори кратки фрази, но те
не се използват за комуникация и с времето се губят. Често се
срещат репетитивни абнормни движения на тялото и особено на
ръцете. Наблюдава се съпротива към промяна на средата, детето
може да се фокусира към определен нежив обект. Може да покаже
висока чувствителност и да търси активно или да реагира с паника
на прекалена сензорна стимулация.
Разстройство на Аспергер
Децата с това разстройство имат подобно увреждане в развитието на реципрочната социална интеракция, като показват найчесто репетитивно поведение и ограничени устойчиви и странни
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интереси. По принцип те обаче нямат сериозно езиково нарушение,
каквото е характерно за аутистичното разстройство. Те имат дефицит в невербалните и прагматични нива на комуникацията. Често
телесно несръчни, имат особена стойка. Децата и младежите демонстрират увреждания в социалното общуване, както и стереотипно
поведение, интереси и занимания. Класират се в нивото на средната
и над средната интелигентност.
Някои изследвания са насочени към изучаване на синдрома на
Аспергер или тъй нареченият аутизъм от високо ниво. Резултатите
от изследванията показват вариращо развитие при възрастните
аутисти с високо ниво. Съществуват някои изключително благоприятни описания: еволюцията е добра в 16-44%. Професионална
дейност присъства в 5-44%, самостоятелен живот в 16-50%, и психиатрична патология- в 11 -67% от случаите[1].
Рет синдром
През 1960 година Andreas Rett, австрийски психиатър,
заедно с колеги за първи път диагностицира синдрома. Той
проследява развитието на няколко момичета, които през първите
5 месеца от своето развитие имат нормално развитие.Това е
разстройство, свързано с Х-хромозомата, което засяга главно
момичета. Превалентността му е 1 на 10 000. Синдромът е класифициран с редица характеристики: нормално пренатално и
перинтално развитие с нормална обиколка на главата, поне до 5тия месец. След този период следва забавяне на растежа на
главата и последващо развитие на микроцефалия, загуба на
целенасочено използване на ръцете и поява на стереотипии.
Аутистичното поведение е типично. Момичетата и жените с Рет
синдром се характеризират с ниско-функционален аутизъм. Те
имат забавяне в говорното развитие, стереотипно поведение,
забавено умствено развитие. Други характеристики са смущения
в дишането, задържане на дишането, причините за това са все
още неизвестни. Друг симптом е смеенето и крещенето през
нощта, което се появява при младите момичета. Могат да се
събудят и да се смеят или крещят с часове.
Атипичен аутизъм
Това разстройство е тежко генерализирано нарушение в
развитието по отношение на взаимността в социалното общуване.
Тези картини, които не отговарят на критериите за аутизъм,
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поради началото си в по-напреднала възраст, атипична или
симптоматология с подпрагова интензивност.
4. Симптоми и синдроми при детският аутизъм
Те се изявяват като характерен симптом на отделните психопатологични синдроми /ускореност при маниакалния синдром,
потиснатост при меланхолния, обстоятелственост при епилептичния/. Изразена разкъсаност на мисловния процес се наблюдава
едва при пубертетните форми на аутизъм. При ранният детски
аутизъм с все по-ясно очертаващ се аутизъм се забелязва едно
потъване на детето в свой собствен свят, отделен и несвързан с
реалния. С изграждането на речта и при липса на възможност за
истинска словесна връзка, за състоянието съдим по своеобразната
промяна в поведението /напр. двигателни стереотипи с игров
характер, често придружен с шептящи, неразбираеми изказвания/. В
пубертетния период се наблюдават истински налудности. Особено
характерна е дисморфофобната налудност /краката са криви, носът
е голям, устата разкривени/, откъдето израстват сензитивните налудности /заради тези"дефекти"хората го гледат особено, променят
отношението си,и т.н./. Общо в тази възрастова фаза налудните
идеи се характеризират с откъслечност, неоформеност, монотонност
и елементарност, несистематизираност и сравнителна бързопреходност. Характерен за пубертета е т.нар.синдром на свръхценни
интереси /философски разсъждения с безплодно мъдруване, псевдонаучни - математически, астрономически, астрофизически разработки и пр./ и странни увлечения /йогииски упражнения, вегетариански ограничения, странно колекциониране и пр./. Паметовите
нарушения в ранната възраст се откриват трудно. След прекарана
мозъчна травма, енцефалити и др. може да настъпи тежък срив на
психиката и преходна загуба на овладените от детето сръчности и
знания, които след различно дълъг интервал се възвръщат постепенно.[2]
Това е една от най-ярките и загадъчни прояви на аутизъм.
Детето емоционално охладнява към близките си и реалния свят,
угасва чувството на симпатия и радост. Контактите си детето
осъществява по емоционален, словесен, действен път. Най-рано
се губи връзката с другарчетата, връзката майка-дете охладнява.
Проявява безразличие към нея – когато е в стаята или не то не
плаче и не се радва. Детето си играе само и не разбира игрите на
другарчетата си. Проявява несъобразяване с интересите на
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другите деца, няма такт при общуване. Детето потъва в един своя
собствен свят. Долавя се депресивност, дори се правят опити за
самоубийство при деца и юноши, защото нямат ясна представа за
живота и смъртта. Страховите преживявания са ранен признак на
детски аутизъм. Детето още не познава света, заплашително за
него е непознатото, отсъствието на тези, от които получава
удовлетворение на потребностите си и получава защита. Смесва
реалното с фантастичното. Проява на страх се наблюдава още
през2-3г. възраст. Страховете са по отношение на шум, ново лице
в стаята, непозната храна или предмет. Страховете са свързани и
с халюцинации. Децата проявяват безразличие към реална опасност. Детето проявява агресия – драпене, хапене, посяга към
гърлото на седящото до него дете. Понякога късат дрехите си и
чупят играчките си. Проявяват агресивно-садистични прояви в
ПУ и РУВ. Действията им са насочени към др.деца, животни и
дори майка им. Изпитват удоволствие от болката на другите.
Дори прехвърляне на агресията в мислите, фантазията, изказванията. Децата кроят и планове за убийство и мъчение и често ги
изобразяват в рисунките си. Наблюдават се и разстройства в
сексуалния нагон. Удоволствие от кожен контакт, онанизъм при
момчетата и момичетата, перверзно желание за игра с екскрементите си – да ги пипат, миришат, размазват. Използват и
цинични думи.
Разстройствата на двигателната и действената активност се
изразяват така:
- двигателно са неловки, липсва плавност, трудно усвояват
навици за самообслужване.
Видове двигателни актове:
1. размахване на ръцете като крила на птица;
2. пляскане;
3. заемане на странни пози;
4. гримаси;
5. почукване на предмети
6. запушване на ушите;
7. манипулация с предмет;
8. клатене от кръста нагоре в седнало положение;
9. клатене от крак на крак.
Игровата дейност е нарушена. Такива деца не се научават да
играят. болните деца често разговарят сами със себе си. Нямат
изградена представа за себе си и за тялото си – не могат да
посочат част от тялото си, за която ги питат. Говорят за себе си в
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2 и 3 лице. Когато рисуват човешка фигура тя не е пълна и личи
агресивността на детето.
Качествено нарушение в социалните взаимодействия,
които се характеризират от поне две от следните:
1. Нарушена употреба на множество невербални, поведенчески актове като поддържане на очен контакт, изражение на
лицето, поза на тялото, жестове, регулиращи социалните взаимоотношения.
2. Неспособност за развиване на взаимоотношения с връстниците, съответни за нивото на развитие;
3. Липса на спонтанен стремеж към споделяне с други хора
на развлечения, интереси или постижения (напр. Липса на
показване, носене или сочене на обекти, привлекли вниманието)
4. Липса на социална и емоционална взаимност
Ограничени, повтарящи се и стереотипни модели на
поведение, интереси, дейности, които се изразяват в поне
едно от следните:
1.Всепоглъщащи занимания с едно или повече стереотипни
и ограничени модели на интереси, които са абнормни или с
интензивността си, или субекта към който са насочени.
2. Явна ригидна привързаност към специфичен, нефункционален, установен ред или ритуали.
3. Стереотипни или повторяеми или двигателни маниеризми
(например: пляскане или изкривяване на ръцете или пръстите
или сложни движения с цялото тяло.
4.Постоянна ангажираност с отделни части на предметите
5. Разстройството причинява клинично- значими нарушения
на функционирането в социалната, професионална или други
важни области.
Няма клинично значимо общо закъснение в проговарянето
(например: използването на единични думи на 2-годишна възраст, цели фрази за общуване на 3 г възраст).
Няма клинично значимо закъснение в когнитивното развитие или в развитието на съответни за възрастта умения за самообгрижване, адаптивно поведение и любопитство относно
заобикалящата среда.
Характеризиращ се с ранното си начало и е изчислено, че на
всеки 10 000 новородени 6 са с аутизъм, като съотношението
момчета и момичета е 5:1. Етиологията му е неизвестна[3].
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Поведенчески дефицити
1. Аутистичното дете няма или почти няма език, то нито
възприема речта, нито може да се изразява. Има наличие на ехоларична реч, смисъл, че детето повтаря като папагал казаното от
другите или чутото по телевизията. Рецептивната реч също е
нарушена, защото детето е способно да реагира само на прости
команди,но не и на абстрактна реч. Неспособността на детето да се
изразява или да разбира езика е най-честото оплакване, което имат
родителите, когато водят детето си на преглед. Проблемите с езика
могат да се идентифицират през втората година от живота на
детето.
2. Детето се държи така сякаш има сетичен/перцептивен
дефицит, тоест сякаш е сляпо или глухо, но внимателните прегледи
разкриват незасегнати сетивни модалности. Родителите им се
оплакват, че аутистичните деца имат изключително големи трудности с вниманието. Обикновено те не поддържат контакти с родителите и обръщат неадекватно главата си от хората, които говорят.
3. Аутистичните деца обикновено не изграждат близки отношения на обич с родителите си. Това се вижда от още по време на
първите няколко месеца от живота, когато родителите им се
оплакват, че детето им не обича да се гуши и фактически може да се
съпротивлява на физически контакт, сковавайки гърби си или
стремейки се да се изплъзне от прегръдката на родителят си.
4. Аутистичните деца не си играят с играчки като връстниците
си. Въобще не проявяват интерес към играчките и не прекарват
времето си да играят с тях. Ако все пак играят с играчки, то това е
често по странен и идиосинкратичен начин- например: обръщат
камиончето и въртят колелата му, носят пърче от въже, което
натрапливо усукват или носят кукла, за да я миришат или сучат.
Неспособността да играят с играчки може да се индентифицира
през втората половина от живота.
5. Играта с приятели може да липсва или да е силно ограничена. Не проявява интерес или умения да играе игри, до голяма
степен неосъзнавайки присъствието на другите деца, освен ако не е
въвлечено в игра давам- вземам.
6. Аутистичните деца често закъсняват или изобщо не успяват
да развият обикновените умения за самопомощ. Те имат проблеми с
научаването да се обличат сами, да използват тоалетната и да се
хранят без чужда помощ.
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Поведенчески излишъци
Аутистичните деца проявяват значимо количество гневни
изблици в агресия. Агресията понякога може да е насочена към тях
самите - те се хапят, удрят си главата в пода, стената или някоя
мебел. Друг път агрецията се насочва към другите. Аутистичните
деца имат ниски нива на фрустрация и реагират на дребните
фрустрации със силен гняв.
Аутистичните деца могат да демонстрират доста само стимулиращо поведение под формата на ритуални повтарящи се и
стереотипни действия като клатене на глава, клатено на тялото изправено или седнало положение, пляскане с ръце, въртене на различни предмети, подреждане на обекти в правилни позиции.
5. Диагностични указания (МКБ Х)
Обикновено липсва период на несъмнено нормално развитие,
но когато такъв период е налице, той не продължава след 3 годишна
възраст. Винаги съществуват качествени увреди в социалните
взаимодействия. Те приемат формата на неадекватна оценка на
социално- емоционалните сигнали, като например – ареактивност
спрямо емоциите на другите хора и/ или липса на промяна на
поведението съобразно социалния контекст; лоша употреба на социалните сигнали и слаба интеграция на социалното, емоционалното и комуникативно поведение; и особено, липса на социалноемоционална взаимност.
По подобен начин и качествената увреда в общуването е
универсална. Тя се изразява в липсата на социална употреба на
езиковите умения, които са налице; нарушения в играта “на ужким”
и в социално-ролевите игри, лош синхрон или липса на взаимност
при водене на диалози; липса на гъвкавост в речевата експресия и
относителна липса на творчество и фантазия в мисловните процеси;
липса на емоционална реакция спрямо опитите на друг човек да
влезе във вербален или невербален диалог; нарушено ползване на
вариации в ритъма или ударението за отразяване на промените в
комуникацията и сходна липса на придружаващи жестове за подчертаване или изяснявана на смисъла при речева комуникация.
Състоянието се характеризира също с ограничени, повтарящи
се и стереотипни модели на поведение, интереси и дейности. Те се
явяват под формата на изискване за несменяем ред в широк
диапазон от аспекти на ежедневното функциониране. Обикновено
това се отнася както за нови, неизвестни дейности, така и за усвоени
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навици и игрови модели. Може да се наблюдава специфична привързаност към необичайни, обикновено твърди предмети, особено в
ранното детство. Децата могат да настояват за изпълнение на
определени ритуали с нефункционален характер; може да е налице
стереотипна погълнатост от интереси, като например дати, маршрути, разписания; често се срещат двигателни стереотипни; обичаен е
специалният интерес към нефункционалните елементи на предметите (такива като мирис, и текстура); и може да е налице съпротива
към промяна на общия ред или детайлите на личното обкръжение
(например, срещу разместване на украшения или мебели вкъщи). [4]
Освен тези специфични диагностични признаци, децата с
аутизъм често страдат от ред други неспецифични проблеми
например – страх/ фобии, смущения в съня и храненето, краткотрайни изблици на гняв и агресия. Доста чести са самонараняванията, (например хапане на ръцете), особено когато е налице
съчетание с тежко умствено изоставане. При повечето лица с аутизъм липсва спонтанност, инициативност и творчество в организиране на свободното време и са налице трудности при прилагане на
общи понятия при вземане на решения в работата (дори когато
задачите са във възможностите им).
Специфичната проява на дефицитите, характерни за аутизма,
се променя с израстване на детето, но продължава и в зряла възраст
с много сходно съчетание на проблемите в социализацията, комуникацията и стила на интереси.
Абнормностите в развитието трябва да са били налице още в
първите три години, за да се постави диагнозата, но синдромът
може да се диагностицира във всяка възрастова група.
Всички нива на IQ могат да се срещнат в съчетание с аутизъм,
но в 3/4 от случаите е налице значително умствено изоставане.
Включва: аутистично разстройство, аутизъм на ранно детската
възраст; синдром на Kanner, инфантилна психоза.
При диференциалната диагноза, освен другите видове генерализирано разстройство, трябва да се има предвид; специфично
разстройство в развитието на рецептивната реч (F80.2) с вторични
социални и емоционални проблеми; реактивен тип разстройство на
привързаност (F94.1); или дезинхибиран тип (F94.2); умствено
изоставане (F70-F72), съчетано с някои емоционални/поведенчески
разстройства; шизофрения с необичайно ранно начало; синдром на
Rett (784.2).
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КОГНИТИВНА ПАРАДИГМА И КОНСУЛТИРАНЕ
В ПЕНИТЕНЦИАРНАТА ПСИХОЛОГИЯ
Ралица Максимова
Abstract: Punishment is no revenge, but public protection against crime, a
measure of prevention. It is а welfare attitude towrads the convictand a belief
that he was not born a criminal and should receive help to get back on the
"right path". Cruelty is no way to re-educate, quite the contrary, the escape
from cruelty and pain is a form of nobility. Punishment passes through the art
ofunbearable sensations into a system of deprived rights. This background
determines the practical need of psychologicalmechanisms and change
promoting in prisoners.
Keywords: imprisonment, prison, penitentiary psychology
Резюме: Наказанието не е мъст, а защита на обществото от престъпления, превантивна мярка. Необходимо е хуманното отношение към
осъдения и вяра, че той не се е родил престъпник и трябва да му се
помогне да се върне в „правия път”. Жестокостта не е начин за
превъзпитание, напротив бягството от жестокостта и болката е
форма на възвишеност. Наказанието към днешно време преминава от
изкуство на нетърпимите усещания в система на отнетите права.На
този фон се обуславя практическа потребност от психологически
механизми и мотивиране на промяната на лишените от свобода.
Ключови думи: лишаване от свобода, затвор, пенитенциарна
психология

Настоящата публикация е да покаже приложимостта и ефективността на когнитивно-поведенческия подход спрямо клиенти,
изтърпяващи наказание лишаване от свобода. Така заявената цел
може да се постигне чрез решаването на две задачи:
1. Теоретично представяне на пенитенциарната психология и
психологично консултиране.
2. Емпирично изследване за наличие на автоматични негативни мисли, ирационални убеждения, емоционална/социална
самотност.
Задачи:
- Изследване на автоматичните негативни мисли
- Изследване на наличието на ирационалните убеждения
- Емоционална/социална самотност и нейното отражение върху психиката
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- На базата на анализа на получените резултати, насоки за
когнитивно-поведенческо третиране на лишените от свобода и
обосноваване на неговата ефективност
Методика. Използват се три методики, анкета и нестандартизирано интервю и анализ на литературни източници.
Изложението на настоящата публикация следва логиката на
посочените задачи.
ПЕНИТЕНЦИАРНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЧНО
КОНСУЛТИРАНЕ
Пенитенциарна психология
Пенитенциарната психология в България е развита и утвърдена
незадоволително в сравнение с останалите европейски страни и
САЩ, където се провеждат редица изследвания в тази посока и
успешно се прилагат. Тя си взаимодейства с науки като психология,
наказателно-изпълнително право и криминология и бавно във
времето се отделя като самостоятелна наука. Търсейки материали за
пенитенциарна психология от български източници, се натъкнах на
почти „пълно информационно затъмнение” относно тази наука.
Буди впечатление, че пенитенциарната психология по-скоро е обект
на социолози, отколкото на психолози. Всъщност откъде идва това
сложно етимологично понятие: „пенитенциарна” от латински език
се превежда като „разкаяние”. Според тълковния речник1 разкаянието е „Признаване на грешка, на постъпка, на престъпление, на
отклонение от някакви правила, свързано с дълбоко преживяно
съжаление. Искрено разкаяние.” В този ред на мисли следва да
отчетем факта, че от хуманна гледна точка, щом човек искрено се е
разкаял, следва да му бъде простено. С това не казвам, че осъдените
за престъпно деяние и разкаяли се на всяка цена трябва да получат
прошка, а че всеки един от тях има право на шанс за такава и никой
няма право да му го отнеме, а напротив. Отново според българския
тълковен речник2, синоними на „прошка” са „милост, пощада,
милосърдие, опрощение, помилване, амнистия”. Основното в наказанието се състои в превъзпитанието, да „лекува“, да поправя индивида. Наказанието не е мъст, а защита на обществото от престъпления, превантивна мярка. Необходимо е хуманното отношение към
осъдения и вяра, че той не се е родил престъпник и трябва да му се
1
2

Радева, В. Български тълковен речник. ИК Хермес, 2007
Пак там.
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помогне да се върне в „правия път”. Жестокостта не е начин за
превъзпитание, напротив бягството от жестокостта и болката е
форма на възвишеност. Наказанието преминава от изкуство на
нетърпимите усещания в система на отнетите права. На този фон се
обуславя практическа потребност от психологически механизми и
мотивиране на промяната на лишените от свобода. Мотивът се разглежда като психично явление. Въпросът за мотива на престъплението от психологическа гледна точка е в помощ на юридическата наука и практика. Мотивът е особено психично състояние на
престъпника, възникнало в процеса на разрешаване на вътрешното
противоречие – източник на престъпна активност, в хода на неговото развитие. Мотивите са в основата на оценките за виновността
на дееца и важен момент в изучаване на субективната страна на
престъплението. Изследват се и специфичните психични състояния,
включително и преживяванията на личността на собственото отношение към поведението преди, по време на и след извършване на
престъплението. Мотивите са от съществено значение за индивидуализацията на наказанието и бъдещата дейност на специализираните органи по ресоциализацията на престъпника. Вътрешният свят
на правонарушителя е привличал винаги вниманието на специалисти от различни области. Въпреки това, психологията на престъпното поведение е един от най-оспорваните проблеми, тъй като
трудностите при изучаване механизма на престъпно поведение са
големи. „Опит за навлизане в душата на престъпника” го нарича Б.
Станков3.
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ МЕТОД - ПОДХОД
Когнитивната поведенческа терапия е подход, насочен към
промяната на образи, мисли и начини на мислене с цел подпомагане
на пациентите да преодоляват емоционални и поведенчески
проблеми. Той се основава на теорията, че поведението и емоциите
отчасти се причиняват от когнитивни процеси, които човек може да
се научи да променя. Традиционните психотерапии винаги са
признавали, че когнициите играят важна роля в поведението и
емоциите, но когнитивната поведенческа терапия се отличава от постарите и насочени към прозрение терапии по това, че се занимава с
когнициите „тук и сега”. Освен това тя подхожда към тези процеси
3

Станков, Б. Психология на престъплението. Албатрос, София, 2007
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по-системно от другите терапии. Когнитивната поведенческа терапия използва принципите на модификацията на поведението за
установяване на протичащите в пациента познавателни процеси и за
идентифициране на тези от тях, които могат да причиняват проблеми. За намаляване на нежелателните когниции за предлагане на
нови познания и начини за мислене относно проблема и за тяхното
укрепване се използват поведенчески техники. Към тях спадат:
- регистриране на желателни и нежелателни познания и отбелязване на условията, при които те се появяват
- моделиране на нови познания
- използване на въображението за онагледяване на начина, по
който новите познания могат да се свържат с желано поведение и
емоционално благосъстояние
- практическо прилагане на новите познания в действителността така, че да станат обичаен начин на мислене на пациента
Към познанията, които могат да се нуждаят от промяна, спадат
убеждения и системи от убеждения, а също така и мисли и образи.
Човек организира и използва познанията чрез познавателните
процеси. Към тях спадат:
- начини за оценка и организиране на информацията за
средата и самия себе си
- начини за преработка на информацията за справянето с
живота и решаването на проблеми
- начини за прогнозиране и оценка на бъдещи събития
Когнитивната поведенческа терапия се фокусира върху мислите като поведение и емоционалните последици. Тя работи системно
с вътрешните събития, категоризирайки мисловните процеси и
свързвайки ги с външни събития посредством внимателни наблюдения във времето на мисли, чувства и поведение. Когнитивната
поведенческа терапия е насочена към научаване чрез практикуване
на конкретни умения, които имат пряко отношение към представения проблем. В когнитивната поведенческа терапия, акцента се
поставя върху научаването на умения и върху собствената отговорност на пациента при прилагането на тези умения, което засилва
чувството на пациента, че владее себе си и притежава умения за
справяне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКО
КОНСУЛТИРАНЕ НА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА
Постановка на проблема
Много от поведенческите и емоционални проблеми на затворниците се явяват в резултат на неправилно мислене в т. ч. убеждения, нагласи, възприемане на хората, ситуациите и живота изобщо4.
Подхождането към тях от позицията на безпомощност, негативизъм, фатализъм и приемането им като застрашаващи води до неправилни оценки, функционален дистрес и неадекватни реакции. Така нареченото отреагиращо поведение много често е резултат тъкмо
на недостатъци в интелектуалното преработване и вземането на
прибързани неадекватни решения под влияние на спонтанни емоционални стимули. Някои от извършените престъпления против
личността представляват агресивни актове, но не като вродена
предразположеност, а поради неправилно мотивирано мислене. Ако
бъдат променени фундаменталните когнитивни модели, може да се
избягнат негативните емоционални нагласи, заучените агресивни
реакции, неправилните оценки и като резултат поведението на
осъдените да стане по-адаптивно. Когнитивната интервенция помага и за решаване на някои от психическите проблеми, свързани с
тревожност, гняв, стрес или по-сложни депресии, възникващи в
резултат на затворената среда и междуличностните взаимодействия
в нея.
Някои автори (Т. Уолш 1992) съобщават за успешно прилагане
на когнитивна терапия при престъпници, които са резистентни на
други подходи на психологическа помощ и корекция. В психотерапевтичната и консултативна теория и практика са се утвърдили два
основни модела на когнитивно-поведенческо повлияване – когнитивна терапия на А. Бек (1967, 1976) и рационално-емоционалнокогнитивна терапия на А. Елис ( 1971, 1983)
В консултативен план за целите на пенитенциарното третиране
могат да се използват двете методики отделно или комбинирано
при спазване на някои изисквания:
Първо. Клиентите да са със средно или над средно ниво на
образованост. Да са способни да идентифицират чувствата и мислите си и да преработват информацията. Да не са в състояние на
криза.
4

Хаджийски, М. Психологическо консултиране в пенитенциарната практика. 2001
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Определянето на подходящите за този вид консултиране затворници става по време на присъединяването или след ексвизицията, която може да се насочи към диференциране на ирационалните и автоматичните мисли, убеждения и тяхната връзка с поведението и емоционалния дискомфорт.
Второ. Целите и при двата модела са прекъсване на скоротечните, автоматичните мисловни конструкти, които имат ирационален
характер и предизвикват негативни емоции и неадекватно поведение. И двата начина се основават на тристепенни когнитивнопсихологически схеми и имат психообразователен характер. При
когнитивното консултиране схемата на въздействие включва идентифициране на мислите — оборване — обратна връзка за проверка
на ефекта. При рационално-емотивното консултиране схемата АВС
е: събитие или факт - когнитивно отношение на клиента към него емоционални последици. Целта при него е нарушаване на директната връзка между събитието (случката) и емоционалното отражение, като се промени мисленето за него. Акцентът и при двата
метода е върху промяната в начина на мислене, като различията в
технически, процесуален и отчасти в съдържателен аспект, не препятстват тяхното съвместяване. Общата консултативна схема придобива следният вид:
- разпознаване на ирационални мисли (Елис), лъжливи съждения (Бек) в контекста на определени ситуации или изобщо житейски убеждения;
- определяне на тяхното емоционално и поведенческо отражение върху клиента;
- атакуване на тяхната състоятелност и демонстриране на
психологическата им вредност;
- формиране на тяхно място на нови когнитивни конструкции и
личностни убеждения;
- проверка на ефекта и закрепване на промените.
Трето. При затворниците най-често срещани са когнитивни
грешки, свързани с дихотомни съждения, свръх обобщения, преувеличения (ако не получа нещо, ще се побъркам; ако не изляза от
затвора, ще умра; ако той не се махне, ще го убия; ако продължи да
ми досажда, ще го ударя; или: не ми върви, нямам късмет, животът
е жесток, хората са лоши, законът е несправедлив, да си добър е
лошо или - той е лош, аз съм безгрешен).
Подобни съждения могат да се изказват лесно, но могат и да се
прикриват, като видимо е само тяхното отражение. Тяхното идентифициране по принцип не е трудно, разкриването им - причинно626

следствена връзка с поведението или емоционалните състояния в
интервюто, т. е. извън реалната житейска проблематика може да се
окаже трудно. Консултантът трябва да отчита, че не всички обобщени съждения са ирационални и резултат на грешки в научаването. Има и такива, които са плод на житейски опит и реализъм.
Тяхното отричане е погрешно, защото влиза в противоречие със
здравия разум на клиента.
Четвърто. Твърде сходни са техниките на когнитивната
ирационално-емотивна терапия и консултиране. И Бек и Елис препоръчват директно атакуване на неправилното мислене чрез използване на директиви, примери, логика, помощни средства, интерпретации, съвети, дидактични упражнения (домашни работи).
Някой автори успешно свързват когнитивните подходи с поведенчески (Крамболц, Мичебаум, Гласер), внасяйки в своите методики бихевиористични техники на упражняване, реконструиране,
трениране на настойчивостта, поведенческо моделиране, обучение в
умения, планиране на действия, ролеви игри, препятстване на рецидиви. Подобно свързване е препоръчително при работа с клиенти
особено в корекционен план. Защото не винаги разбирането само по
себе си на ирационалното мислене води незабавно до поведенчески
промени. Същите трябва да се отработват и затвърдяват по пътя на
оперантното подкрепление.
Цел, задачи и хипотези на изследването
Цел на настоящото изследване е да се проучат основни недостатъци в мисленето и убежденията при лишените от свобода, които
влияят на емоционалните им състояния и определят възможни насоки за прилагане на когнитивно-поведенческия подход при работа с
тях.
Предмет на изследването са негативни автоматични мисли,
ирационални убеждения, емоционална/социална самотност
Обект на изследването са лишени от свобода, които се различават по възраст, образование, правна квалификация на деянието,
присъда и предходна съдимост.
Задачи на изследването:
• Да се подберат изследователски методи, подходящи за
целите на изследването.
• Да се организира и проведе емпиричното изследване във
Варненския затвор.
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• Да се подберат методите за обработка и анализ на
резултатите.
• Да се извърши дисперсионен, количествен и съдържателен
анализ.
• Да се анализират, обобщят и представят резултатите от
изследването таблично и графично.
• Да се направят изводи – дали се потвърждават или се отхвърлят издигнатите хипотези
• Въз основа на направения анализ и изводи да се очертаят
препоръки за практиката и насоки за бъдещи изследвания.
Основна хипотеза:
• Допускаме, че лишените от свобода имат значителни отклонения в начина по който осмислят и интерпретират действителността. Това се дължи на наличие на специфични негативни
автоматични мисли, ирационални убеждения, които в съчетание със
сравнително ниска образованост и преобладаваща емоционална/
социална самотност, са причини за затруднена ресоциализираща
/корекционна/ работа с тях в рамките на изпълнение на наказанието.
Хипотезите на емпиричното изследване са:
• Допускаме, че автоматичните мисли съпроводени с негативни състояния при лишени от свобода от закрит тип са с по-високи
стойности от тези, които са открит тип.
• Допускаме, че при лишените от свобода, които изтърпяват
наказанието си в закрит тип, ирационалните убеждения са повисоки като резултат от тези, които са открит тип.
• Допускаме, че емоционалната/социална самотност при лишени от свобода от закрит тип са с по-високи стойности от тези,
които са открит тип.
• Допускаме, че КП подход е подходящ за работа с лишени от
свобода.
Методика на изследването
Инструментариум
Изследователският инструментариум се състои от неструктурирано интервю и три въпросника.
В настоящото изследване са приложени следните изследователски методи:
• Анкетна карта – уточнява възраст, образование, правна
квалификация на деянието, присъда, предходна съдимост.
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• Метод за идентифициране и измерване на честотата на
възникване на автоматични негативни мисли – разработен от P.C.
Kendall& S.D. Hollon. Въпросникът съдържа 30 айтема за самооценка (1-30 в Приложение 1) като за измерване е използвана 5-степенна
ликертова скала. Съдържат се твърдения като: „Чувствам се сякаш
съм сам срещу целия свят.“, „За нищо не ставам.“.
• Въпросник за емоционална/социална самотност – разработен от Harry Vincenzi & Fran Grabosky. Въпросникът съдържа две
категории – „Какво е действително в живота ми в този момент” и
„Какво чувствам в живота си в този момент” по 15 айтема (Приложение 1) като за измерване е използвана 4 степенна ликертова
скала.
• Въпросник за ирационалните убеждения на Албърт Елис,
съдържащ въпроси като „Крайно необходимо е да бъда обичан от
значимите за мен хора за почти всичко, което правя” и „Нещастието
винаги идва отвън и се предизвиква от хора и събития”.
Демографска и пенитенциарна характеристика на ИЛ:
В изследването участват 39 изследвани лица от мъжки пол, на
възраст между 21 год. и 52 год.
Разпределение на изследваните лица по образование в процентно съотношение:
висше образование – 5%
неграмотни – 10%
начално образование – 13%
средно образование – 23%
основно образование – 49%
Разпределение на изследваните лица по деяние в процентно
съотношение:
изнудване – 5%
документна измама – 8%
разпространение на наркотични вещества – 8%
побой – 14%
убийство – 14%
кражби – 24%
грабежи – 27%
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Разпределение на изследваните лица по предходна съдимост
предходна присъда (рецидивисти) – 38%
неосъждани – 62%
Разпределение на ИЛ по тип заведение
Открит тип – изтърпяват наказанието си като обитават затворническо общежитие и работят.
Закрит тип – изтърпяват наказанието си като живеят в основния корпус на затвора.
открит тип – 59%
закрит тип – 41%
Процедура на изследването
Изследваните лица получават уверение, че изследването е
напълно анонимно. Обяснено им е, че целта на изследването е да
провери техния емоционален статус към момента, за да се избегне
формиране на предварителна нагласа към въпросниците.
Поради специфичността на изследването, мястото и желанието
на изследваните лица да останат анонимни, бяха използвани два
подхода за събиране на информация:
- с помощта на длъжностни лица, с помощта на зам. директор
на затвора, психолог от варненския затвор Юлияна Тодорова, която
разясни методиките на лишените от свобода
Събирането на информация се извърши в двата корпуса на
затвора в гр. Варна – закрит и открит.
Анализ на резултатите от изследването
Наличие на негативни автоматични мисли
Резултатите от проведеното изследване на негативните
автоматични мисли показват следната картина при респондентите
от открит и закрит тип, че 59% от ИЛ проявяват лична неприспособимост. Този висок относителен дял означава, че при повечето
от изследваните лица, доминират анегативни автоматични мисли,
които водят до субективно неприемане статуса на съществуването и
естествено се свързват с някакво желание за промяна, насоката на
която обаче не се регистрира от методиката. Това коренспондира
със следващия показан резултат, а именно, че близо половината от
изследваните лица имат преобладаващо негативна АЗ-концепция.
Същата е виждането на затворниците за ония характеристики, които
смятат за собствено присъщи. Високият процент на показващите
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негативна АЗ-концепция означава, че същите виждат в себе си
преобладаващо отрицателни качества, което е предпоставка за следващия показател, регистриран от методиката, а именно занижената
при 41% самооценка. При наличието на преобладаващи негативни
АЗ-концепции и ниски самооценки, приемаме получения резултат
от теста 39% безпомощност, като логично емоционално следствие,
което потвърждава заложената в основната хипотеза идея, че
негативните мисли водят до лоши емоционални последици. Трябва
да се отбележи, че високият процент на осъдени, показващи негативна АЗ-концепция, макар и свързан с негативна самооценка и
чувство за безпомощност не трябва да се тълкува едностранно.
Погледнато от друга страна и имайки предвид възрастта на изследваните лица, логично е да се очаква, че негативната АЗ-концепция е
стабилизирана, макар на ниско ниво на самовъзприемане. Ако
същата бъде заплашена от случващото се в условията на затвора,
тревогата би била по-малка, отколкото при тези с позитивна АЗконцепция и по-висока самооценка. При всички случаи обаче, резултатите дават основание за негативното влияние на автоматичните мисли в общия контекст на самовъзприемането, което от
своя страна навежда към извода за правилност на допускане в тази
посока.
Общи средни стойности на открит и закрит тип по скалата на
P.S.Kendall & S.D.Hollon,2001
Лична неприспособимост – 60%
Негативна Аз-концепция – 48%
Ниска самооценка – 40%
Безпомощност – 39%
Средни стойности по фактор (открит/закрит тип) на изтърпяване на наказанието по скалата на P.S.Kendall & S.D.Hollon,2001
Лична неприспособимост закрит тип – 65%
Лична неприспособимост открит тип – 50%
Негативна Аз-концепция закрит тип – 55%
Негативна Аз-концепция открит тип – 39%
Ниска самооценка закрит тип - 48%
Ниска самооценка открит тип – 30%
Безпомощност закрит тип – 47%
Безпомощност открит тип – 29%
Изследването показа различни резултати на тези показатели
при изследваните лица, изтърпяващи наказания в заведения от
закрит тип и такива в заведения от открит тип. Разликите в поря631

дъка на около 15% се дължат на личностни и ситуационни причини.
По принцип в затворническите общежития от открит тип осъдените
са не рецидивисти, хора с по-ниска степен на опасност, с по-малко
личностни и криминални отклонения. В закрития тип затвори са
рецидивисти с трайни криминални нагласи, висока асоциалност и
пенитенциарни деформации. При това положение логично е при тях
да има по-висок процент на негативно самовъзприемане, водещо до
емоционални последици. От това би могло да се направи извод, че
затворниците от закрития тип представляват по-труден обект за
психологическо консултиране, но също така, че имат по-голяма
нужда с оглед корекции и преодоляване на емоционални състояния.
Наличие на ирационални убеждения

Графика 1. Въпросник за ирационалните убеждения по Албърт Елис
Таблица 1
В – въпрос, „ДА” (потвърждава ), „НЕ” (отрича).
Стойностите са в процентно съотношение.
В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

да

38.5%

53.8%

23.1%

38.5%

23.1%

30.8%

46.2%

53.8%

30.8%

61.5%

30.8%

7.7%

не

61.5%

46.2%

76.9%

61.5%

76.9%

69.2%

53.8%

46.2%

69.2%

38.5%

69.2%

92.3%

Резултатите от изследването на ирационалните убеждения направено с въпросник, включващ дванадесет типични според Албърт
Елис твърдения показва следната картина (графика 1, таблица 1).
Като цяло преобладава несъгласието със същите. Това би могло да
се тълкува, че преобладаващата част от изследваните лица нямат
категорично присъствие на типичните и рационални убеждения,
водещи до негативни емоционални състояния. Подобен извод би
бил оправдан, ако на тези резултати се гледа статистически или се
анализират количествено. В нашия случай обаче, следва да се
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отчетат и някои обстоятелства, които биха разколебали подобно
тълкуване. Преди всичко това е наличието на един сериозен процент респонденти, средно 36%, които признават подобни убеждения и само по себе си това е достатъчно за аргументиране на
заложеното в съответната хипотеза допускане. От друга страна
съдържателният анализ на резултатите по отделни твърдения
(въпроси) показва, че на твърдението „Определени действия са
отвратителни и порочни и всеки, който ги извършва, трябва да бъде
жестоко наказан”, е по-висок процентът на съгласните 53.8% срещу
46.2%. Това означава, че по-голямата част от ИЛ биха отговорили с
негативно състояние, ако не се реализира ирационалното им убеждение за справедливост. На твърдението „Трябва да бъда максимално компетентен, интелигентен и да успявам във всичко” – също се
забелязва по-висок процент на съгласните с него. Това би могло да
се тълкува като привързаност към ирационалното убеждение за
личностна състоятелност и житейски просперитет на всяка цена.
Ако отнесем този резултат към преобладаващата негативна АЗконцепция и ниска самооценка, с категоричност можем да твърдим
за разминаване между идеално АЗ и убеждения, което със сигурност е предпоставка за трайни негативни преживявания. По-висока
степен на съгласие и то значително, повече от 20% от несъгласието
имаме при твърдението „Трябва да имам гарантиран и пълен
контрол върху нещата от живота”. Това би могло да се тълкува от
една страна като преобладаване на вътрешен локус на контрола, но
също така и като ирационално убеждение свързано с необходимост
всичко да бъде поставено под собствен контрол. Съпоставено с
резултатите от предходната методика, която показва значителна
степен на субективна безпомощност, както и с актуалната ситуация
на живот във външно контролирана среда също води до извода за
негативен емоционален резултат. Като обобщение може да се каже,
че съществуват достатъчно основания да се приеме като достатъчно
потвърдено допускането за ирационалност в мисленето на
затворниците от изследваните две категории.
Социална и емоционална самотност и изолираност
Отговорите са въведени в таблица, изчислена е средната
стойност по суб скали за всяка група. Приведена в проценти спрямо
максимално допустимия резултат.
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Закрит тип
Открит тип
Закрит тип средни
стойности
Открит тип средни
стойности
Максимални
стойности

Таблица 2

Социална
самотност
49%
54%

Емоционална
самотност
44%
37%

Социална
изолираност
40%
33%

Емоционална
изолираност
41%
31%

11.73

10.64

9.64

9.82

13

8.9

7.8

7.5

24

24

24

24

Резултатите от изследването на социалната и емоционалната
изолираност показват относително висок процент на преживяващите и субективно усещащите тези състояния. От 31 до 54 по
различните скали. Само по себе си това означава, че грубо около
половината от ИЛ имат негативни преживявания, свързани с усещането за самота и подкрепяни от собствената оценка за социална
включеност. Следва да се отбележи преобладаването на относително по-високи стойности по четирите показателя при осъдените в
закрит тип заведения, което отчасти може да се обясни с повисоката степен на физическа изолация и социална депривация.
Известно изключение се забелязва в показателя „социална самотност”, която е представена с 5% повече при респондентите при
открит тип. Това на пръв поглед противоречи на резултатите от
другите показатели, които са преобладаващо конкордантни, но
следва да се отбележи, че показателят „социална самотност” се
разбира като вътрешно чувство, което в по-малка степен е зависимо
от условията на живот и реалната ситуация. Забелязаните различия
между стойностите на изследваните показатели в открит и закрит
тип освен с условията на живот и различните режимни ограничения
могат да се обяснят и с личностни причини, засягащи доминиращи
състояния. В този смисъл стойностите на изследваните лица от
закрит тип са по близки до средните стойности на клинична извадка, отколкото средните стойности на лицата от открития тип, които
са по-близки до стойностите, приети за норма. От това може да се
направи извода, че условията на изтърпяване на наказанието имат
съществено значение и определено емоционално влияние. Същото
коренспондира с констатираните когнитивни особености, като засилва когнитивната уязвимост и нейните емоционални последици.
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Изводи
От анализа на получените резултати по трите изследвания
може да се обосноват следните изводи, свързани с поставената цел:
- Налице е преобладаващо присъствие на негативни автоматични мисли, водещи до занижена самооценка и чувство за безпомощност.
- Констатира се наличие на сериозни и рационални убеждения, които в съчетание с реалностите на затвора и тяхното емоционално отражение са сериозна предпоставка за дистинични
състояния.
- Налице при преобладаващата част от изследваните е чувство
на социална и емоционална самотност, подкрепяно от субективната
преценка за изолираност. Това допълва и засилва негативните
емоционални последици, свързани с когнитивната несъстоятелност.
- Анализът на резултатите показва правилността на заложените хипотези.
- При така очерталата се картина, може да се потвърди и
лансираната в началото теза, че когнитивно-поведенческият подход,
съобразен с индивидуалните особености на затворниците е подходящ за консултиране както в психологически помагащ, така и в
корекционно-пенитенциарен аспект.
Ограничения
Изводите от изследването следва да се тълкуват като се отчитат следните обстоятелства:
- Малкият брой изследвани лица
- Допускане за неразбиране на някои от айтемите
- Особени състояния на някои от изследваните лица
Заключение
Лишаването от свобода е държавна мярка за репресия спрямо
осъдените за престъпление.
Освен наказване и предупреждения тя следва да изпълнява и
ресоциализиращи функции. С оглед на хуманното третиране на
изтърпяващите наказания все по-актуален е проблемът за оказване
на психологическа помощ за преодоляване на различни състояния,
свързани с изолацията, депривацията и режимните ограничения. В
този смисъл психологическото консултиране се наложи като дейност, която не само замества лишените от съдържание превъз635

питателни въздействия, но и помага за поддържане на психическия
статус на затворниците, успоредно с реализирането на корекционни
въздействия. Когнитивно-поведенческият подход, който отдавна е
доказал своята приложимост в различни консултативни ситуации и
цели следва да намери подобаващо място в системата на социалните и психологически дейности в местата за лишаване от свобода.
Това би повишило позитивните ефекти на наказанието и снижило
неговите негативи.
Когнитивно-поведенческата психотерапия е единственият
метод, който мери състоянието, адаптирала е психоанализата и
психодрамата.
В днешно време функцията на изпълнение на наказанието е
контролираща, да изведе индивида от опасно състояние, да промени
престъпните му навици и да престане да действа едва когато
постигнат тази промяна. Те биват наказвани с лишаване от свобода,
от доход, от семействата си, от контактите си, от вещите си.
След като лишаването от свобода обикновено не превъзпитава,
а вероятно и не възпира в днешно време в някои страни се
използват и обмислят някои алтернативи. Една от тях е надзорът в
рамките на общността /пробация/, включващ условно освобождаване, предсрочно освобождаване и пускане под гаранция. Друга
алтернатива е отклоняването – програми, които изцяло отклоняват
индивидите от съдилищата /начинаещи или дребни нарушители/.
Идеята е да се намалят вината и заклеймяването, етикирането и да
се планира превъзпитанието по позитивен начин. В България през
2005 г. се установява законова уредба за изпълнение на пробацията. Тя е определена „като съвкупност от мерки за контрол и
въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или
поотделно“. Това наказание включва в съдържанието си и възпитателни, корекционни и за социално подпомагане мерки, които
съответстват на новите европейски тенденции. Съществуват и
много други програми като поправителен труд, заменяне на присъдата с глоба, която трябва да се отработи, изплащане на компенсации от престъпника на жертвата във вид на пари или услуги,
програми за помиряване между жертвата и извършителя /медиация/
и др. Някои твърдят, че затворите трябва изцяло да се премахнат.
Исторически погледнато те никога не са били особено ефективни по
отношение на главните си цели. Затворът е исторически провал,
парадокс – повече от видно е, че не е намалял размерът на престъпността. Броят на затворническата популация е сравнително
константна величина с тенденция за нарастване. Увеличава се реци636

дивната престъпност, което е изключителен белег, че затворът, така
да се каже "фабрикува" престъпници. Нито изолацията, нито трудът
изиграват онази роля, която им е отредил законодателят за превъзпитание. Изолирането от обществото означава отстраняване от
обществените отношения, които се развиват в него. Откъснат от
нормалната среда при условията на срочно осъждане, звучи невероятно освободения да се върне в обществото на нивото, което то
изисква от него. Упражняването на труд също е безполезно при
положение, че на по-късен етап никой няма да наеме бившия
затворник. Затворът дори спомага да се организира една солидаризираща се общност на престъпници със съответната йерархия. В
условията на затворите се планират бъдещи престъпни кариери и се
оформят намерения за всякакви форми за престъпни съучастия.
Парадоксалното е, че затворът пренася тези негативи не само на
осъдените, но и на техните близки. "Фабрикуването" на престъпници е непряко, защото често задържането на главата на семейството обрича на мизерия семейството му. Организационната и финансова цена на тази институция е огромна тежест за всяка една
държава. Независимо от това институцията затвор е дълго задържал
се във времето модел именно поради основното си предназначение да изолира от обществото особено опасните престъпници с цел то
да бъде предпазено. Само в тази "неподвижност" на карцерната
система е и дълбоко вкорененото разбиране за затвор на повечето
граждани.
Държавата по отношение на превенцията и контрола се
проваля именно с произнасянето на всяка следваща присъда.
В тази връзка би следвало да се помисли, че някои други
лостове и механизми в обществото не сработват. Като например да
се създаде механизъм за проследяване на психичното здраве от
ранна детска възраст, както всъщност се проследява и физическото
развитие.
Световната здравна организация формулира здравето с положителни понятия: „Здравето е състояние на пълно физическо, психично и социално благополучие, а не просто липса на болест или
недъг”, в този смисъл обществото ни е представител на нездрави
хора, заразен с пороци и омраза, но никога не изгубващ надежда, че
ще открие правия път. Дали чрез контрол на импулсите на ТО
(Фройд), или да откриеш собствената си себеосъществяваща природа, или да устоиш и научиш уменията, необходими за оптимално
културно функциониране (поведенчески) са все модели за природата на човека, съотносими към психичното здраве.
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СПЕЦИФИКА НА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
НА СТРЕСА „РОДИТЕЛ-ДЕТЕ”
Проф. д.пс.н. Галя Герчева-Несторова, д-р Мирена Василева
ВСУ „Черноризец Храбър”
Резюме: Динамичните характеристики на човешките взаимоотношения имат двустранна връзка. Те се формират на фона на индивидуалните способности и много трудно се изследват динамичните ефекти на
човешките взаимоотношения. Особен интерес представлява приемането
на двупосочната природа в отношенията родител – дете. Доказано е, че
родителското поведение има причинно-следствена връзка с поведението
на детето и формирането на определени черти в характера му. Имайки
предвид, че чертите на характера възникват рано в онтогенезата, на
основата на взаимодействието на Аза, общия психодинамичен тип и
начина на живот на общността, в която се ражда и самоутвърждава.
Родителите влияят върху детската преценка за страха не само чрез
моделиране на емоциите, но чрез вербализиране на оценката за възможни
стресови събития. Родителските влияния за детската преценка за
стресови ситуации са едни от най-големите социализационни влияния в
областта на стреса и преодоляването му. Въпреки нарастването на
обема на литературата по този въпрос, а именно как родителите да
предусетят детското приспособяване към евентуални стресови явления,
малко се знае за специфичните механизми, чрез които се задействат тези
ефекти.
Ключови думи: стрес, взаимоотношения, родител-дете, стратегии
за справяне, детска преценка, интерференция на стреса.
REPORT ON SPECIFITY OF THE INTERFERENCE OF STRESS
“PARENT-CHILD”
Summary: The dynamic characteristics of human relationships have got a
bilateral link. They are formed against the background of the individual abilities
and the dynamic effects of human relationships are very hard to examine. Of
particular interest is the adoption of the two-way nature in the relationship
“parent-child”. It has been proven that the parental behavior has got a causal
relation to the child’s behavior and the formation of certain character traits in
them. We take into account that the character traits emerge early in ontogeny,
based on the interaction of the Self, the general psychodynamic type and the
lifestyle of the community in which one is born and assert oneself. Parents
influence children’s assessment of fear not only by modeling the emotions, but
also by verbalizing the assessment of possible stressful events. The parental
influences on the child’s assessment of stressful situations are one of the major
socialization influences in the sphere of stress and stress management. In spite
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of the increase in the amount of literature on this subject, namely how parents to
anticipate the child’s adaptation to possible stressful phenomena, little is known
about the specific mechanisms by means of which these effects are triggered.
Key words: stress, relationships, parent-child, coping strategies, a child’s
assessment, interference of stress.

Човешките взаимоотношения отразяващи връзката „човекчовек” са както източник на най-големите радости и усещане за
пълноценно щастие, така и често на най-големите болки, недоразумения и конфликти. Една част от динамиката в човешките
отношения е плод на начина, по който успяваме или не успяваме да
изразим себе си и да чуем другия. Всеки човек иска да бъде обичан,
одобрен, изслушан, разбран и оценен от другия/те, а той самия
задавал ли си е въпросите: Как обичам?; Как одобрявам?; Как
изслушвам?; Как разбирам?; Как оценявам?
Друга част от човешките взаимоотношения са плод на „невидимите наследства” – моделите и незавършените ситуации, които
носим от семействата си. Също така неизменна част е връзката на
човека в социалната среда, която има двустранна природа. Груповото въздействие върху отделната личност също оказва влияние за
психичното развитие (Славин, Р., 2004) .
В общите характеристики на човешките взаимоотношения найчистият израз на човешката душевност е чувствителността, емоционалното преживяване. Емоционалното отношение е изцяло
субективна реакция на душата, при която няма разграничение на
субект и обект, а двете са в непосредствено единство, слятост и
неразличимост. Чувствителността обаче е самата уникалност или „
безподобност” на индивида и тя именно е „неуловимото”, „изплъзващото” се, дълбоко субективното и придава изцяло оригиналния
лик на този човек, който е неотделим от него. На нея се дължи
трудността и неумението да се общува, стремежът да се достигне до
дълбините на емоциите, които непрекъснато убягват поради трудното разчитане на езика в общуването.
Освен всичко останало, комуникацията е опит да бъде решена
една загадка, игра, в която всеки от нас се старае да разчете
мислите на събеседника си. Ние сме принудени постоянно да правим предположения какво те имат предвид с думите си. Никога не
можем да бъдем сигурни кога словото ще се впусне в танц, кога
различните мнения ще се приласкаят взаимно, а завесата на въображението ще се повдигне, разкривайки нови теми за разговор.
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Въпросите се въртят около това как трябва да се отнасяме
към човека. Така въпросът „човек – човек” има огромен брой
последствия за възпитанието на децата, за отношението към човека
въобще.
В тази връзка оптимистичното отношение на детето в
бъдеще до голяма степен зависи от атмосферата в семейството,
от наша гледна точка към света. Имайки предвид, че формирането на Аз-а в ранно детство изгражда душевният живот на
моралната личност.
Всеки човек функционира като семеен член главно, като се
съобразява с очакванията на другите членове за неговото ролево
изпълнение Семейният живот представлява серия от действия и
противодействия, при което членовете му продължително влияят
и биват повлиявани един друг.
Семейната структура представлява съвкупност от елементи и
взаимовръзките между тях. В качеството си на структурни елементи
на семейството, като система се отделя съпружеската, родителската,
връзката „брат-сестра” и индивидуална подсистема, представляваща локални диференцирани съвкупности на семейни роли, които
позволяват на семейството да изпълнява определени функции и да
си набавя своята жизнено способност (Черников, А. В., 2001).
Семейството е основна клетка на обществото и важен фактор
за възпитанието на човека, защото в него се изграждат основите на
човешката личност. Семейната среда обхваща влиянието на материалните и духовните ресурси в семейството, неговата психологическа атмосфера, цялата вътрешна организация на семейния
живот.
Магнетизмът на семейната среда се крие в същността на
самите вътрешни връзки между хората в нея, изтъкани от найделикатната и интимна тъкан на съпружеските и родителските
чувства.
С други думи семейна среда, характеризираща се със сплотеност и висока степен на съпричастност, намалява в значителна
степен вероятността едно потенциално стресово събитие да бъде
оценено като такова.
От друга страна, все повече се изясняват механизмите на
развитие на емоционалния стрес и на различните стресови състояния. Това дава възможност за насочена профилактика, овладяване и
лечение на стреса и последиците от него. Основен фактор в борбата
срещу стреса е личността и степента на нейната антистресова
резистентност.
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Съвременното разбиране на стреса, формулирано от Лазаръс,
го определя като взаимоотношение между личността и средата, в
което средата е оценена от личността, като поставяща я на изпитание или надхвърляща ресурсите й за справяне и застрашаваща
психичното й благополучие (well - being) (Folkman, S., 1984).
Когнитивното обяснение на стреса, към който принадлежи
теорията за емоциите като когнитивно-мотивационно- релационна система за обяснение на психичния стрес на Р. Лазаръс. е
разглеждана в контекста на структурата на личността, която взаимодейства с външните ситуации посредством когнитивни процеси, а
именно процес на оценка на опасността и процес на справяне със
стреса. Когнитивният подход утвърждава ролята на мисловния
процес. Той функционира, като постоянно си взаимодейства с
външния свят, създавайки нашите емоции. Те всъщност генерират
тревожност или спокойствие. Миналият опит определя гледната
точка, оценката на събитията и на самите нас, включително
убежденията за способността да се справим с определени ситуации. Убежденията и интерпретациите на заплашващите
ситуации определят действията и емоциите, които се преживяват.
И така, по поетия път на разсъждения можем да поставим
въпроса: ,,Каква е спецификата на интерференция на стреса
„родител-дете”?
Въвеждаме метафората интерференция за разкриване на двустранните взаимоотношения човек-човек, която представя взаимното наслагване на едновременно протичащите психични процеси.
Тази връзка се обуславя от ограничен обем на пренос на усилващи и
потискащи интерферентни взаимовръзки, които контрастират
преноса на миналите и настоящите емоционални състояния от
жизнения цикъл на личността.
Имайки предвид, че под паметовите феномени, паметовите
явления имат и личностово-паметови ефекти на преживяванията
при индивида. Психичната дейност се характеризира не само с
възприемане на обектите от външния свят, но и със запомняне и
съхранение на възприетото. Тези способности на човека му позволява да натрупва опит, да обобщава натрупания и да го използва,
когато е необходимо. Във връзка с изясняването на същността на
паметта, общата закономерност на интерференцията представя, че
ефектите на отлагане на спомени на паметта при човек имат емоционални паметови следи.
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В контекста на изложения анализ ще разгледаме спецификата
на емоционалната система на семейството, която представя ефектите на преживените интерферентни взаимодействия родител-дете.
Тези преживявания са отражение от наслагването на негативни и
позитивни емоционални компоненти на преживените събития,
които имат усилващо или отслабващо влияние, както от родителите,
така и от децата. По отношение феномена памет, като съдържание в
паметовата интерференция при взаимоотношенията човек-човек се
диференцират ретроактивна и проактивна емоционална паметова
интерференция.
Ретроактивна-емоционална паметова интерференция, представя съдържанието на новата паметова информация, която влияе
върху старата възприета паметова информация, т.е. настоящите
преживени паметови явления от човека влияят върху старите, минали преживени паметови явления. Докато при проактивна – емоционална паметова интерференция, придобитата паметова информация от миналото, има нейните ефекти, които биват почувствани и
повлиявани напред във времето, в настоящето и бъдещето.
Наслагването на емоционалните взаимодействия, запаметени от
миналото и станали част от личността, влияят върху съдържанието
на жизнения живот.
Нужно е да да се приеме двупосочната природа в отношенията
родител-дете. Родителската протекция в специфични ситуации
може да бъде функция от детските реакции на подобни ситуации в
миналото. Затова родителската протекция най-добре може да се
види като част от динамична система, където природата и значението на детската обратна връзка играе регулаторна роля във
водещото родителско поведение.
Резултатът от двупосочните връзки се нуждае от по-директна
преценка и това ще спомогне по-задълбоченото разбиране на изследваното явление.
Един от най-важните фактори, влияещ върху отговора на детето на стреса е качеството на връзката родител-дете. Защото
децата често са изложени на възможни стресови събития в присъствието на техните родители, и защото родителите често са
отговорни за помощта, която оказват на децата си да преодолеят
тези ситуации.
Многобройни изследвания са показали, че децата преодоляват
стреса по-лесно при родителска топлина и отговорност. Децата,
които са по-проблемни с преодоляването на стреса са деца на по-
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различни родители, които ги игнорират или наказват или понякога
ги отхвърлят съвсем.
Като обобщение цялостната гама от защитни родителски
реакции /директна защита, създаване на правила от родителите,
наблюдение и т.н. /намалява с нарастването на възрастта на детето,
когато то започва да прекарва по-малко време с тях и при определени ситуации родителите се затрудняват да предпазват децата си
/например: при финансови затруднения, престъпление в квартала,
не безопасно училище или физическа болка/.
И така в кои области родителите упражняват протекция? Литературата предполага разнообразие включващо: семейни затруднения или „тайни” /финансови; брачни или професионални трудности;
семейни болести и семейна зависимост от дрогата и алкохола;
антисоциални явления; опасни възрастни; насилие и секс в медиите;
опасни места, като натоварени улици, криминални квартали; болести; спин; неуспехи в училище; опасни идеи - религиозни и политически възгледи.
Въпреки важността на ролята на родителите, изненадващо е, че
толкова малко изследвания са посветени на позитивните ефекти от
родителската протекция и по-специално тяхното влияние при
преодоляването на стреса при децата. Тези проучвания представляват един родителски мониторинг. В тях високите нива на родителското наблюдение са негативно асоциирани с определен брой
проблеми, включващи поведението на децата, вина, използване на
различни субстанции и ранна сексуална дейност. Въпреки, че такива открития са съвместими с идеята, че родителската защита е позитивна, Крутър и Хед (2002) посочват, че голяма част от тези
проучвания въобще не касаят родителското поведение, а по скоро
родителското познание за детското поведение извън къщи. Тези
проучвания оценяват това, което родителите знаят за децата си, но
не и как са го научили (Соснин, В. А., 1994).
Това е възможна проблематика на нашите цели, защото Статин
и Кер (2000) показват, че най-силната връзка на родителското
познание за детските действия не са родителските правила, а детското саморазкриване ( Добсън, Д., 1994).
Така, че родители с най-много познание са тези родители,
които се информират за действието на децата си. Демонстрираното
отношение между родителското наблюдение и поведението на
детето може да не се отрази като цяло на родителските умения за
наблюдение, но може да отрази тенденцията на антисоциални
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подрастващи да бъдат ангажирани в законовите нива на
саморазкриване (Соснин, В. А., 1994).
И накрая, въпреки че много е писано за негативните последици
от родителското разкриване на лични и семейни трудности на
децата им, има малко емпирични изследвания по този проблем.
В проучване на деца на наскоро разведени майки, майчиното
разкриване на финансови проблеми провокира негативно отношение към бившия съпруг, стрес в работата и личностно отношение
към всички, които са били свързани с това събитие. Обаче майки,
които са експериментирали и не са споделили с дъщерите си тази
информация имат деца, които по-лесно преодоляват тези проблеми.
Родителската протекция е не винаги нещо добро. За да се
научат ефективно да преодоляват стреса децата трябва да се научат
да се приспособяват към трудни ситуации. Въпреки, че е трудно да
се представи детство без стрес, някои деца могат да имат ограничен
опит с определени видове стресиращи фактори, дължащи се на
свръхродителска протекция. Такава протекция за първи път е описана от Леви през 1931год., тя е „изключително наблюдаване, предизвикващо трудности при раздялата с детството, тази протекция
като изключително контролираща обезкуражава независимото
детско поведение”. Има консенсус между теоретици и практици, че
такава протекция води до зависимо поведение (Гавраилова, Т.,
1981).
Въпреки, че тези проучвания предоставят добър старт за
началното разбиране на връзките и възможните последствия от
свръхпротекцията на родителите, тези проучвания дават малко насоки за диференциацията между подходящата и свръхпредпазваща
стратегия на родителско поведение. Малко нормативни данни са в
момента на разположение за използването на разнообразните
родителски защитни практики в различна детска възраст, и това
прави трудно определянето на дадена родителска стратегия дали е
подходяща в дадена възраст за определено дете.
Повечето съвременни теории подчертават важността на преценката, която прави детето при преодоляващия процес. Това е дълготрайното и краткотрайно приспособяване към възможни стресове
събития е не само функция от природата на преживените събития, а
от значението, което децата извличат от тези събития.
Веднъж детето изложено на възможно стресово събитие,
отговорът му зависи отчасти как то оценява явлението.
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Оценка
Въпреки че преценката е в центъра на много теории на детската психопатология, ограничена информация е на разположение
за индивидуалните разлики в здравословната детска преценка в
естествено случващи се, възможни стресови събития.
По-късни изследвания предлагат да бъде добавено и допълнително измерение - податливост, послушание. Следва, да бъдат
разгледани, отнасящите до всяко едно от тези прeценъчни измерения от две посоки: 1. Връзки между детската преценка и детското
пригодяване и 2. Разнообразни начини, по които родителите могат
да повлияят на детските преценки (Emmons, R.,2000).
Самообвиняване
Добре е документирано, че децата, които се самообвиняват за
случващите се стресови събития извън техния контрол са в поголям риск за неприспособеност, отколкото децата, които не са
ангажирани със самообвинения. Това е открито в разнообразни
области като брачни конфликти, сексуално малтретиране и т.н.
Освен това децата показващи определено „депресивен” стил се
характеризират с вътрешни, стабилни и глобални определения за
негативните резултати и са в по-голям риск да развият депресивни
симптоми, отколкото децата, които правят външни, нестабилни,
специфични определения в такива ситуации (Славин, Р., ,2004).
Как влияят родителите на определенията за вина? Както със
страховите преценки, единия начин е чрез моделиране. Това е, когато детето, което се самообвинява и може да развие тази тенденция
на моделиране чрез наблюдение на родителите си при подобни
определяния. Но процеса на моделиране е слаб.
Деца, които развиват самообвинителни определения могат да
имат родители, които правят оценка на събитията вместо тях. Някои
проучвания поддържат тези хипотези. Специфичният детски депресивен стил е в позитивна връзка с детските възприятия за „негативно родителство” и конфликта родител-дете е в негативна връзка
с детското възприятие за „положително родителство” и семейна и
социална поддръжка.
Детските самообвинения за неуспех се оценяват чрез определенията, които детето прави за неуспеха при експериментална
задача, чрез самоопределяне за лошото изпълнение в училище. И в
двата случая при помагане и наблюдение, майчината автономия е
негативно асоциирана с детското самообвинение (Славин, Р. ,2004).
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Странична вина (external blame)
Децата също се различават в степента на обвинение на другите
за негативните събития, които се случват в живота им. Някои
проучвания например показват, че агресивните деца са по склонни
от неагресивните деца да припишат враждебни мотиви на другите в
неясни социални ситуации (Emmons, R.,2000). Това враждебно отклонение се появява, за да играе причинна роля в детското агресивно поведение. И така как биха могли родителите да допринесат за
такова отклонение?
Въпреки проучвания за странична вина извън агресивните
ситуации не могат да бъдат открити, това е вероятно, защото
степента, до която децата обвиняват другите за негативни събития
(например, пропадане на „нечестен изпит”, влизане в неприятности
с училищните власти, конфликт с други възрастни) могат да бъдат
повлияни също от родителите. Родителите биха могли да правят
това, чрез моделиране, преценявайки ситуацията вместо детето или
чрез направление на преценката по друг начин. Тази финална
позиция е вероятно скелетен процес, където родителите могат:
• Да помагат на детето да обръща внимание на съответните стимули;
• Да помагат на детето да открие подходящата
информация;
• Да насърчават логическото мислене и анализите на
детето;
• Да разбират, децата причината и ефекта;
• Да насърчават и окуражават детето (Broberg, A., 2001).
Когато децата са разтревожени, техните родители могат да
обсъдят обхвата на темите с тях - много, от които вероятно действат
върху детската преценка за текущите и бъдещите събития. За
съжаление изследователите трябва още да работят върху тези
процеси.
И накрая важно е да се посочи, че използването на родителски
стратегии не е обикновено резултат за насърчаване за „точни”
оценки.
Родителите могат катастрофално да моделират дребните
явления, те могат да отмахнат значението на сериозната ситуация/
пр. „Хей, хайде. Не е голяма работа” и ръководейки, насочвайки
преценката на детето, родителите могат да имат поле за шлифоване.
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Податливост
Самообвинението и страничната вина, влияят на детската преценка за причината на възможна стресова ситуация, податливостта
или послушанието трябва да развият у детето способност да се
справя с веднъж възникналата ситуация. Ако детето получава лоши
оценки на тест по математика, той или тя ще вярва, че причината за
неуспеха е у него. /пр. ниски възможности по математика или
недостатъчно усилие/ или у другите /пр. нечестен учител или тест/
Податливостта в тази ситуация се отнася до преценки за
способността да се оправя със стреса
По тази причина, когато се има предвид контролирането на
преценките, важно е да се прави разлика между контролирането на
случилата се ситуация/ т.е. вина/ и контрол на нейните последствия
/ т.е. податливост/.
Предизвикването на преценки са един от най-адаптивните
начини за преценка на възможни податливи стресори. Изследване в
академични, здравни, спортни и социални области демонстрира, че
възрастни, които правят преценки на възможни стресови ситуации
като предизвикателство показват по-добри нива на приспособяване,
отколкото онези, които не вършат това (П. Армър, 1993, Хейл и
Уайтхауз, 1998 и т.н.).
Що се отнася до оптимизма, Хасан и Пауър (2002) откриват,
че децата оптимисти имат родители, които им осигуряват
автономия при решаването на проблемите и които упражняват
умерени нива на контрол (Broberg, A., 2001).
Печалба
С концепцията за податливост е свързана печалбата. Децата не
само се различават в степента, в която те чувстват, че могат да
управляват стресовата ситуация, но те се различават и в степента на
вяра, че могат да печелят от ситуацията дълго време (Seligman,
M.,1975). Например, подрастващи, които използват позитивната
преценка, като преодоляваща стратегия, показват по-високи нива на
пригодяване, отколкото тези, които не го правят.
Предсказуемост
Децата варират в степента, в която те преценят ситуациите от
гледна точка на тяхната предсказуемост. Експериментални проучвания за стреса и преодоляването му - и при хора и при други видове показват, че когато други фактори поддържат константни, пред-
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сказуемите стресори са по-лесни за преодоляване отколкото
непредсказуемите такива (Селиман, 1975).
Родителите несъмнено правят много, за да помогнат на децата
си да се научат да предвиждат къде и в какви ситуации потенциалните стресори има вероятност да се случат. За съжаление това е
много непроучена област: отношения родител-дете. Връзката между
детското преодоляване и приспособяване е комплексна и е предмет
на значително емпирично проучване.
Сближаването в противовес на отбягването
Важна величина, според която повечето преодоляващи стратегии могат да бъдат категоризирани е сближаването-отбягването
(Сулс и Флетчер, 1985), Въпреки че на отбягването се гледа като на
неефективен опит за справянето със стреса, изследванията на тази
техника с деца и подрастващи са смесени (Компас, 2001). Може да
се очаква, че в някои ситуации /пр., когато ситуацията не е често
срещана и малко вероятно да се случи/ отбягването може да бъде
ефективен начин за преодоляването на стреса. Има различни форми
на избягване - зловредни вещества, за да се избегне конфронтиращия стрес е очевидно по-самодеструктивно, отколкото вземането
на „умствена здравословна почивка” чрез развлечение, отпочиване
или упражнение. И особено в неконтролирани ситуации, някои
форми на избягване могат да служат като ефективни методи за
преодоляване на стреса - и специално в кратък период (Сулс и
Флетчър, 1985). Ако обаче избягването води до често случващи се
отново проблеми, „избягващите” стратегии могат да бъдат по-малко
ефективни.
Многобройни изследвания, използващи проверяващи списъци
за преодоляване на стреса са проведени върху общите родителски
корелати на детската употреба на доближаващи стратегии в
противовес на избягващите такива.
Специфично, родителската топлина, поддръжка, прием, семейна сплотеност и твърдото изпълнение на правилата са позитивно
асоциирани с активното сближаване или решаването на проблема за
преодоляване на стреса, семейната приспособимост е негативно
свързана с не ангажирането, а родителската топлота е негативно
свързана с използването на дрога и алкохол за справяне със стреса.
Проучванията за подрастващите показват, че това е свързано
със семейни конфликти, авторитарно родителство, ниска семейна
сплотеност.
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В продължение на изследванията родителството е съпоставимо
с детския стил на справяне със стреса, проучвания на списъка за
проверка също показват много специфичен начин на влияние - това
е родителското моделиране. Някои проучвания отчитат еднаквости
между родителския стил на справяне със стреса и детския. При тези
стратегии, обаче малко отношения между родителските и детски
стилове изплуват едно към едно и примера за съотношение често
варира по пол.
Въпреки, че тези проучвания предоставят добър старт и
помагат да се разбере родителското участие в преодоляващия
процес, повечето от тях предоставят много малко от специфичните
механизми на родителското влияние, т.е. те показват много малко за
специфичните неща като топлина, поддържащи родители. Нещо
повече, като всички корелационни проучвания, откритията не
казват нищо за насоката на ефектите.
Родителски стратегии, влияещи върху преодоляването или
решаването на проблемите със стреса (Bukatko, D. & Daehler, M.,
1995)
І. Моделиране
• емоционална регулация
• специфични преодоляващи стратегии
ІІ. Отговори на емоциите
• познаване или приемане на детското емоционално
изражение
• подпомагане на детето в емоционалния процес
• подпомагане на детето да се успокои
• въпрос или наказателно емоционално изражение
ІІІ. Подпомагане
• помощ при обръщане внимание на уместни стимули
• помощ издирвана от подходяща информация
• помощ при анализ на ситуацията
• помощ при оценка на алтернативни стратегии
• насърчаване на директността, упорството и търпимостта
• насърчаване на гъвкавостта и отговорността на обратната
връзка
• насърчаване в търсенето на помощ при нужда
ІV. Непретенциозни команди
V. Награда или наказание
• Награди
- похвали или приемане
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- материални или социални награди
• Наказания
- хокане, критикуване или отхвърляне
- материални или социални наказания
VІ. Неща, правени за детето – развлечения (Bukatko, D. &
Daehler, M., 1995)
В заключение родителското моделиране, може да предизвика
моделиране на емоциите или директно моделиране на събитийните
преценки. И още моделирането може да се случи в контекста на
едновременно събитие, преживяно от двамата родители и детето,
или може да предизвика детето да издава родителското поведение,
засвидетелствувано в миналото. Родителските тревоги са значими
предсказатели на детския дистрес. Това високо ниво на родителска
активност и тревога може да доведе до негативни преценки или
оценки от страна на детето. Тази интерпретация може да се счита за
противо-интуитивна, намирайки, че родителското успокоение и насърчение е позитивно свързано с детския дистрес. Родителите
влияят върху детската преценка за страха не само чрез моделиране
на емоциите, но чрез вербализиране на оценката за възможни
стресови събития. Родителските влияния за детската преценка за
стресови ситуации са едни от най-големите социализационни влияния в областта на стреса и преодоляването му.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ESTABLISHMENT
OF THE TERMINOGICAL FIELD OF ART THERAPY
AND ART THERAPEUTIC PRACTICE
Victoria A. Goloborodova, Ed.D.
Institute of Management Economics and Innovation, Moscow, Russia,
e-mail: vigol@radio-dialog.ru
Summary: Different definitions of the concept of art therapy are
presented, as art therapy is an interdisciplinary phenomenon based on the
achievements made by different areas of psychotherapy, medical science,
pedagogy, psychology, culturology, sociology and others sciences. The analysis
of foreign and Russian publications dedicated to the matter in question in terms
of term frequency allowed us to determine the terminological field of art
therapy: Participants of the art therapeutic process; Name of activity; Place of
art therapeutic work; Forms of art therapeutic work; Types of art therapeutic
groups; Technology of art therapeutic work; Art therapeutic process
Keywords: art therapy, participants; forms; types; technology

The methodology of art therapy – a developing complicated
hierarchical system – has a multilevel nature reflecting the integration of
theories, concepts and cognitive methods of pedagogy, psychology, art
and a whole complex of human sciences. Among them: philosophy with
its general concepts of a human being, consciousness, function of the
culture as well as anthropology, culturology, psychology, ethics,
aesthetics. In fact, the methodology of art therapy is undergoing the
process of formation just like this integrative branch of scientific
knowledge itself. Speaking of the formation and development of this
branch of interscientific knowledge, one usually emphasizes the
influence of a humanist approach for the pedagogical model and
psychodynamic, transpersonal approaches for alternative trends in art
therapy.
Based on the commitment to the humanistic pedagogy, modern
education is methodologically founded in the theory of a human being
which developed in the course of history.
It is believed that art therapy originally appeared in the context of
theoretical ideas of S. Freud and C. Jung and then developed within a
broader conceptual framework including humanistic models of personal
development by C. Rogers and A. Maslow. It should be pointed out that
the above scientists had no direct relationship to the art therapeutic
activity. It is rather an assimilation, application and further development,
in the context of its own subject matter, of theoretical grounds
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established by them and connected with the artistic creativity of an
individual to a greater or lesser extent.
Thus, C. Jung’s ideas regarding the existence of personal and
universal symbols as well as the possibility of using imagination for
therapeutic purposes have significantly influenced the theory and
practice of art therapy. According to C. Jung, visual art is an internal
necessity, a kind of instinct. It is commonly known that Carl Gustav
Jung was keenly interested in artistic work and encouraged others to do
the same.
The symbolical language of the visual art is most suitable for
expressing the contents of the personal and collective unconscious.
Relying on «transcendental» properties of symbols and his own creative
potential, an individual is able to achieve self-healing. The art and
especially legends, myths, symbolical pictures greatly facilitate the
process of individualization of personal self-development based on a
mature balance between the unconscious and conscious ego.
Such understanding assigns a secondary part to the analysis. It was
expected that an individual was capable of an independent work with his
unconscious.
Hence, the language of the Jungian psychology is for art therapy a
key to disclosing different meanings contained in spontaneous images. In
other words, creativity as seen by C. Jung is an important tool for the
realization of self-healing capabilities of the mentality.
It should be pointed out that the psychoanalyst S. Freud also noted
the advantages of a picture against words, particularly in the description
of dreams and fantasies. The scientist believed people experienced visual
images in their sleep which were difficult to reproduce verbally.
According to S. Freud, artistic creativity activates compensatory
processes in the mentality which not only result in the resolution of
intrapsychical conflicts but also facilitate personal development.
These ideas obviously represent non-clinical aspects of the
analytical psychology and psychoanalysis connected with a harmonizing,
«healing» potential of the artistic activity. It is these ideas that can be
considered as original methodological premises for the formation of a
pedagogical trend in the therapy as an independent field.
The appearance of art therapy as a field of theoretical and practical
knowledge at the intersection of art and science is dated back to 1920s1930s. However, the actual experience of using art and artistic activity in
pedagogy, psychology and medical science extends back over several
centuries.
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Therefore, it may be reasonably suggested that the relatively
«young» field of knowledge has deep historical roots. Art therapy
originally developed as an empirical system of knowledge by means of
accumulation, generalization and theoretical substantiation of practical
experience of psychotherapists, art educators and artists.
Apparently, the evolution of the concept «art therapy» should
logically be considered starting from the time when the term describing
the said phenomenon appeared. It was first proposed by Adrian Hill
(1938) who described his work of an art educator with patients at
tuberculosis sanatoria.
Originally, the term «art therapy» referred to different methods of
using all kinds of art and creative activity for therapeutic purposes. In
other words, this term was regarded in a broad sense as a synonym of
therapy by means of art. Hence the question of the extent of art therapy’s
independence remained a controversy for a long time.
According to a number of foreign and Russian studies, art therapy
started as the work with shut-in individuals in hospitals. Being interested
in each other’s artwork, patients were becoming more sociable.
The main curative and corrective effect was achieved by
«distracting» patients from emotions and problems connected with their
illness. This kind of therapy was practiced by art educators and artists in
medical institutions and was called a distraction therapy by means of
visual art, literature, music.
Another kind - occupational therapy – took its shape in the context
of classroom sessions aimed at teaching patients in medical or
psychiatric inpatient facilities.
The therapy by means of a production activity of individuals
undergoing treatment and rehabilitation is described as work therapy.
Other terms mentioned in publications: industrial therapy; therapy by
labour; labour therapy and social rehabilitation. Training sessions are
usually given by artists-instructors having no professional psychological
education.
Art therapy is sometimes regarded as a particular case of labour
therapy if the main content of the participants’ work involves handicrafts
or other kinds of artistic activity. However, modern art therapists do not
share this opinion.
Thus, the above mentioned areas of application of artistic activity
and creativity in working with people suffering from health problems
have formed the so-called social line of therapy, which was developed by
experts in the field of applied art having no special medical or
psychological background.
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The separation of art therapy was substantiated by its advocates (E.
Kramer, etc.) referring to the phenomenon that art itself has a healing
effect. Consequently, methods of its use for therapeutic purposes should
not be regarded as a substitute for psychotherapy.
By contrast, another trend in art therapy is based on the close
psychotherapeutic contact and undoubtedly requires a profound knowledge in the respective fields of medical science and psychoanalysis.
It should be pointed out that the originators of such understanding
of art therapy (M. Naumburg and her followers) give preference to
therapeutic objectives against creative ones. This line of development in
art therapy was called medical or psychotherapeutic.
At present, its different forms are also widely used in the special
(corrective) pedagogy.
We should mention one more essential area of art therapy pedagogical.
Of course, the process of formation of all the above areas couldn’t
but affect the content of this concept.
Although the priority in substantiation of the category in question
belongs to foreign specialists, the Russian pedagogical science and
popular pedagogy have a long-standing tradition and vast experience of
using artistic creativity in the work with children and adults. This forms
a sufficient basis for the establishment and development of art
therapeutic theory and practice in the specific conditions of our country.
The above process in general is characterized by a strongly
pronounced tendency to multidisciplinarity, integration of heterogeneous
theoretical influences. This is evidenced by a multitude of contradictory,
sometimes antagonistic definitions in the Russian publications regarding
this issue. The category of art therapy is treated by the authors within a
broad range of concepts: from a technique to a technology.
For example, as suggested by the Russian Encyclopaedia of Social
Work, art therapy represents both methods and technologies for
rehabilitating individuals with disabilities by means of art and artistic
activities. Some definitions seem to be superficial and generalized
because they don’t take essential characteristics of this concept into
account.
Thus, according to the Psychotherapeutic Encyclopaedia, art
therapy means using art as a therapeutic factor. The encyclopaedia
further points to an increased importance of this method due to a
growing role of art in the life of a modern individual. In fact, the term in
question may as well be replaced by any other connected with the
therapeutic value of art (drama therapy, etc.).
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In our opinion, one can dispute the incorporation of such
independent psychotherapeutic areas as bibliotherapy, imago therapy,
kinesitherapy, musical therapy, psychodrama and many others into the
concept of art therapy. It should be pointed out that, for example, the
Psychotherapeutic Encyclopaedia dedicates to each of these areas a
separate article with a totally different classification. In particular, imago
therapy is considered by the scientific world as a version of the
behavioural therapy, psychodrama as a therapeutic method of role
games, etc.
According to one of the numerous formulas presented in the
publications by the Russian author A.I. Kopytin, art therapy is an area of
medical rehabilitation, pedagogical and social work. Other publications
treat the said term as a tool for maintaining mental health, a method or
tool of a psychotherapeutic influence.
Thus, the above examples illustrate the idea of multiplicity and
eclecticity of definitions corresponding, according to their authors, to the
concept of «art therapy».
In addition, such descriptions make it difficult for a non-expert to
understand a real content of an art therapist’s activity, especially
methods and forms of work, to distinguish art therapy from other areas
connected with art and creativity.
In our opinion, unclear boundaries of this concept may also be a
result of influences exercised on the art therapeutic theory and practice
by different approaches: psychodynamic, gestalt-oriented, humanist.
Among other possible reasons for the eclecticity of art therapy, one
can reasonably suggest the unevenness of its development in different
countries.
Thus, this area is considered as fully developed, established and
independent in the Great Britain, USA, Switzerland, Germany, Japan and
Israel.
In some other countries art therapy is regarded as a set of particular
application techniques supplementing traditional forms of work of one or
another specialist. For example, visual art may be used by a psychologist
or psychotherapist as a communication or additional diagnostic tool
(projective drawings).
Some art therapeutic techniques and methods are used in the group
and family psychotherapy, treatment and corrective work with children
having mental disorders, in the process of rehabilitation, etc.
In summary, there is no common, uniform definition of this concept
neither in the foreign nor in the Russian art therapy in spite of its long
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development history. The focus is usually made on its individual
characteristics.
One group of definitions emphasizes such components of this
concept as continuous communication, dynamic interaction of subjects
with each other as well as materials and products of their own artistic
activity.
Another group of definitions prioritize the creative (non-clinical)
nature of artistic activity.
Thus, some authors consider art therapy as a special form of
psychotherapy by means of visual, plastic art (focus on the interaction
between the psychotherapist and the patient for therapeutic purposes)
while others see it as an alternative practice (focus on the creative
activity, harmonization and general improvement of the personality).
Probably, this is why the terms “art psychotherapy” and “art therapy” are
increasingly used to distinguish between the work with the normal and
pathological personal development. The former is allocated to the
medical science, the latter to such application fields as pedagogy, social
work.
It is generally accepted in present that art therapy is an
interdisciplinary phenomenon based on the achievements made by
different areas of psychotherapy, medical science, pedagogy,
psychology, culturology, sociology and others sciences.
Furthermore, art therapy reflects characteristic aspects of those
national educational traditions which correspond to the historical and
cultural particularity of each country. This is why a common
standardization of this concept is very difficult, maybe even
meaningless.
Therefore, it is evident that we need to clarify the understanding of
art therapy and suggest a working formula which, in our opinion, most
adequately represents the phenomenon in question. For this purpose, it
would be appropriate to firstly refer to the principles of establishing
scientific terms.
Thus, art therapy is an independent field of the theoretical
knowledge and practical work. Therefore, it also has a hierarchy of
subordinate systematic units.
As mentioned before, the evolution of this phenomenon is taking
place in three dimensions which is described by different groups of art
therapeutic concepts: art psychotherapy (medical art therapy), art therapy
in the social sphere, art therapy in education.
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They in turn can be divided in smaller taxons. Consequently, art
therapy is an independent field of the theoretical knowledge and practical
work having its own scientific «language» - conceptual framework.
The analysis of foreign and Russian publications dedicated to the
matter in question in terms of term frequency allowed us to determine
the terminological field of art therapy.
The result of this work is shown below. Please note that the
italicized terms represent Russian synonyms which are only used in the
Russian practice.
Terminological field of art therapy:
participants of the art therapeutic process:
participant, (rarely - person, individual, subject)
art therapist, co-therapist, psychologist, moderator, leader,
administrator.
(in medical and social models of art therapy - patient, client).
Name of activity:
art therapeutic work, art therapeutic practice, integrative art
practice.
Period of art therapeutic work:
session, lesson, workshop, workroom.
Place of art therapeutic work:
office, art therapeutic space, classroom, hall, room.
Forms of art therapeutic work:
individual and group form (individual and group art therapy), art
forms, multimedia forms.
Types of art therapeutic groups: topic-oriented; studio; open;
closed; structured; non-structured and some others.
Technology of art therapeutic work:
art therapeutic techniques (art techniques), procedures, methods,
tools, exercises; artistic expression techniques, targeted visualization
techniques, etc.
Art therapeutic process:
- group process; art therapeutic diagnostics; art therapeutic
correction; spontaneous artistic activity;
- spontaneous self-expression; verbal and non-verbal communication;
- communication on a symbolic level; symbolical language;
transference;
- countertransference; visualization; visual art; therapeutic drawing;
artistic creativity; art therapeutic production;
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- artistic production, artistic product, creativity products, art
therapeutic ambient, art therapeutic atmosphere, space.
Results of art therapy. Art therapeutic scales of formal elements.
Group dynamics. Termination (completion of a course of art therapeutic
sessions). Art therapeutic support. Art therapeutic guidance.
In summary, being a part of art therapy, the above listed terms
allow an adequate description of different aspects of the art therapeutic
theory and practice as well as denomination of the place of art therapy in
the context of similar social, psychological and pedagogical phenomena.
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Резюме: Представлены современные представления о нейропсихологии как одной из активно развивающихся отраслей клинической психологии. Выделены наиболее актуальные направления развития нейропсихологии как самостоятельной науки, определены цели, задачи, предмет
исследования в каждом направлении. Как следствие, исходя из мметодологии развития современной нейропсихологии, выделены принципы и
напарвления подготовки клинических психологов – нейропсихологов в связи
с сзадачами современной медицины, педагогики и психологии.
Ключевые слова: нейропсихология, подготовка специалистов,
направления нейропсихологии

Нейропсихология как отрасль клинической психологии в
современном развитии медицинских наук занимает особое междисциплинарное место, все интенсивнее находя интеграцию в различных направлениях работы психолога.
Методологически предметом нейропсихологии является изучение мозговой основы психических процессов в частности и психической деятельности в целом, а также их связь с отдельными
системами головного мозга. Но современное представление науки
требует значительного расширения понимания задач данной отрасли клинической психологии в связи с новыми тенденциями развития медицины и психологии.
История развития нейропсихологии как самостоятельной науки
начинается примерно с 20 – 30 годов прошлого столетия и связана с
именами И.П. Павлова и В.М. Бехтерева и их изучения строения
нервной системы и мозга, Л.С. Выготского и его теории развития
психических функций, теории функциональных систем П. К.
Анохина и т.д. Особый вклад в развитие нейропсихологии был у
А.Р. Лурия со времени Второй великой отечественной войны начало активного развития теоретических и методологических
основ нейропсихологии, разрабатывались методы и методики
исследования и методы восстановления психических процессов.
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В настоящее время выделяют несколько относительно самостоятельных направлений, отличающиеся специфичностью методов
и тактическими задачами при общей теоретической основе.
Во-первых, одним из самых распространенных направления
является клиническая нейропсихология, предметом которой является
установление причинно-следственных отношений между повреждающим мозг фактором (опухолевые образования, травмы, нарушение кровообращения и т.д.) и особенностями психической
деятельности. В качестве отдельного направления в рамках клинической нейропсихологии можно рассматривать нейропсихологию
позднего возраста, предметом исследования которой является
изучение закономерностей функционирования мозга человека в
периоде инволюции.
Как следствие активно развивается реабилитационная нейропсихология – восстановление утраченных высших психических
функций обучением и перестройкой нарушенных функциональных
систем для выработки нового набора психологических средств,
предполагающих нормальное функционирование человека в быту,
профессиональной и социальной сферах. В течение последних 1015 лет в научной периодике большой процент публикаций посвящен проблеме исследования речевых нарушений у пациентов,
перенесших инсульт. При этом необходимо отметить, что в западной нейропсихологии методы диагностики составлены с учетом
психометрического подхода (стандартизированные процедуры
обследования и обработки получаемых данных, наличие возрастных
и социально-культурных нормативов), позволяющие получить данные об испытуемом в сравнении со среднестатистической нормой
соответствующей выборки. Среди публикаций на тему афатических
расстройств у постинсультных пациентов имеют место, как экспериментальные исследования, так и теоретические. В периодических
изданиях содержатся не столько описания речевого нарушения
больных и его классификации, сколько сравнение разных форм
афазий с другими нозологиями. Как следствие основной задачей
является квалифицированное выявление нарушений психической
деятельности с целью разработки адекватной программы восстановительного обучения и сопровождения пациентов на этапе реабилитации.
Одним из самых актуальных направлений – детская нейропсихология, предметом изучения которой является онтогенетически
обусловленных изменений мозговой организации психических
процессов, с учетом возрастной динамики функциональных связей
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при становлении межполушарного взаимодействия, а также закономерное становление отдельных психических функций в связи с
неравномерным созреванием различных отделов мозга, особенности протекания патологических процессов у детей различных
возрастных групп. Особо актуально данное направление в системе
образования, так как нарастает процент детей, имеющих проблемы
адаптации, усвоения учебных навыков, возрастные задержки развития и созревания отдельных психических функций, что свидетельствует о накоплении в детской популяции, так называемых
псевдопроцессуальных функциональных нарушений развития.
Следовательно, если мы говорим о возрастных изменениях
развития психических функций, особое место должна занять нейропсихологическая диагностика, целью которой будет не только
разработка методов, батарей методик для диагностики того или
иного нарушения, но и внедрение психометрического подхода в
систему оценки особенностей психических процессов в разном
возрасте, при разных нозологиях.
Таким образом, в качестве основных задач нейропсихологии
как отдельной отрасли клинической психологии можно выделить:
1. Выявление симптомов нарушений высших психических
функций при локальных поражениях головного мозга;
2. Дифференциальная диагностика органических и психических расстройств при поражениях головного мозга;
3. Разработка программ диагностики развития психических
функций и нарушения психической деятельности при органических
поражениях головного мозга;
4. Разработка методов восстановительного обучения и сопровождения пациентов с нарушениями психических функций при
органических и функциональных дефектах работы головного мозга.
Таким образом, современная нейропсихология является практикоориентированной отраслью клинической психологии, направленной на, во-первых, диагностику как локальных, так и функциональных нарушений работы головного мозга, во-вторых,
разработка и осуществление программ восстановительного и
коррекционно-развивающего обучения.
В соответствии с этим, область деятельности клинического
психолога – нейропсихолога, регламентируемая Федеральным
государственным образовательным стандартом по клинической
психологии, будет включать исследовательскую и практическую
деятельность в сфере клинической психологии, направленную на
решение комплексных задач психологической диагностики, экспер663

тизы и психологической помощи гражданам в учреждениях здравоохранения, образования, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, а также в сфере частной практики – предоставление психологических услуг или продукции физическим
лицам и организациям. При этом объектом профессиональной
деятельности нейропсихолога является: во-первых, человек с трудностями адаптации и самореализации, связанные с его физическим,
психическим и социальным состоянием (например, после перенесенного острого мозгового нарушения кровообращения, когда
правильная и своевременная помощь нейропсихолога позволяет
избежать инвалидизации пациента, при этом комплаенсное взаимодействие с персоналом является благоприятным фактором для
быстрой адаптации пациента к своему состоянию, адекватному
восприятию себя и позитивному настрою на реабилитационный
процесс); изучение факторов дезадаптации и развития нервнопсихических заболеваний; изучение психологических факторов
формирования поведения, направленного на поддержание, сохранение и восстановление здоровья; нейропсихологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных задач
клинической психологии и содействие процессам восстановления,
развития и адаптации личности (например, в связи с задачами
установления трудностей усвоения ребенком школьной учебной
программы); психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и реабилитационного процесса; психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной или
трудовой, военной, педагогической или судебной экспертизы.
Таким образом, в качестве основных направлений подготовки
нейропсихологов можно выделить следующие:
1. Психодиагностическое – формирование навыка организации
и проведения нейропсихологического исследования на разных
популяционных группах; что может быть реализовано при эффективном взаимодействии с пациентом (или клиентом), медицинским
персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических,
социально-психологических и этико-деонтологических аспектов
взаимодействия. Диагностическая деятельность нейропсихолога
должна быть направлена на выявление и анализ информации о
потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала (или
заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов;
определение целей, задач и программы (выбор методов и последовательности их применения) психодиагностического исследо664

вания с учетом нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических
характеристик. Основной целью диагностической деятельности
нейропсихолога является выявление особенностей психических
функций, состояний, свойств и структуры личности и интеллекта,
психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с использованием соответствующих методов
клинико-психологического и экспериментально-психологического
исследования. При этом нейропсихолог должен уметь составлять
развернутое структурированное нейропсихологическое заключения
и рекомендации с учетом современных представлений о системном
характере психики человека в норме и патологии. Что в свою
очередь необходимо для предоставления обратной связи: обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала и других заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом
потребностей и индивидуальных особенностей пользователя психологического заключения.
2. Реабилитационное – формирование навыков организации и
проведения программ восстановительного обучения, посредством
консультативной деятельности и психологического вмешательства.
В данном случае нейропсихолог должен уметь квалифицированно
определять цели, задачи психологического вмешательства с учетом нозологических, синдромальных, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик,
для создания «терапевтической среды» и оптимального психологического климата реабилитационного процесса. Нейропсихолог
должен уметь разрабатывать программы восстановительного или
коррекционно- развивающего обучения (определение конкретных
методов и последовательностей их применения) и психологического вмешательства в соответствии с нозологическими, синдромальными и индивидуально-психологическими характеристиками
пациентов (клиентов) и в соответствии с задачами профилактики,
лечения, реабилитации и развития. Также основной задачей данного
направления можно определить как оценка эффективности психологического вмешательства.
3. Экспертное – формирование навыка организации и проведения нейропсихологической экспертизы в связи с задачами
деятельность психолога в рамках медико-социальных, психологопедагогических комиссий. Нейропсихолог должен уметь квалифицированно ставить цели и задач психологического исследования в
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рамках различных видов экспертизы совместно с заказчиком;
адекватно осуществлять выбор методов психологического исследования, адекватных задачам конкретного вида экспертизы; проводить психологическое исследования в рамках судебной военной,
медико-социальной и медико-педагогической экспертизы; а также
по итогам проведенной экспертизы составлять психологическое
заключение и предоставлять обратную связь: информировать заказчика о результатах экспертного психологического исследования.
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Резюме: Описаны современные модели подготовки специалистов
клинических психологов в США, Австралии, Великобритании, немецкоговорящих стран Европы и некоторых государств на постсоветском
пространстве. Рассмотрены основные подходы к регламентированию
додипломного и последипломного образования, правового и профессионального статуса специалистов. Описаны основные проблемы американской, европейской и постсоветской систем профессиональной деятельности клинических психологов в здравоохранении. Обращается внимание
на существенные различия в этих системах образования и подготовки,
подробно рассмотрены основные проблемы клинической психологии в
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Психическое здоровье является одной из составляющих
социального благополучия человека, уровня его трудоспособности
и физического комфорта. В тоже время в последние десятилетия
распространённость психических расстройств существенно возросла: – в 3-7 раз, а заболеваемость расстройствами непсихотического
уровня – более чем в 40 раз, приводя в 35– 45% случаев заболевания
к частичной или полной потери трудоспособности [3, 5].
В системе охраны психического здоровья особое место занимает клиническая психология, специфика статуса которой связана с
ее междисциплинарным характером и решаемыми ею задачами на
стыке психологических и медицинских знаний и практик. Эта
специфика характерна для всех моделей клинической психологии,
существующих в различных государствах. Как следствие, возникает
необходимость провести своеобразную ревизию положения клинической психологии в мировом профессиональном пространстве.
В качестве аргументов последнего вывода считаем целесообразным привести обзор состояния рассматриваемой проблемы,
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выполненный на основании анализа официальных и научных
источников.
Так, в зарубежной (прежде всего – в американской) психологии в результате ряда последовательных действий по формированию этой отрасли психологической науки и практики сформировалось несколько одновременно существующих и частично
взаимодействующих моделей (парадигм) клинической психологии.
При этом их основные различия связаны как с системой образования клинических психологов, так и с соотношением научноисследовательской и практической деятельности, а также с объемом
компетенций клинических психологов при решении ими своих
профессиональных задач в сфере здравоохранения [1].
Подготовка клинических психологов во многом определяется
решениями состоявшейся еще в 1949 году Боулдерской конференции (Boulder-Conference) Американской психологической ассоциации (APA), сформировавшей курса на подготовку клинического
психолога как «ученого-практика» на фоне объявления клинической психологии неотъемлемой частью научной психологии [9].
«Боулдерская» модель основана на наличии университетского
психологического образования и четырехлетней постдипломной
подготовки в клинических учреждениях и в психологической
практике (в виде годичной интернатуры и трехлетней профессиональной подготовки) с последующим написанием диссертации,
защита которой позволяет присваивать звание доктора по клинической психологии (Ph. D). Выпускник считается подготовленным к
выполнению 3-х видов деятельности: тестирование (оценка,
Assessment Psychology), терапия и научные исследования.
В последнее время в APA, наряду с «Боулдерской» моделью,
существует и «Вейльская» модель подготовки клинических психологов (по наименованию города Вейле, штат Колорадо, в котором в
1979 году прошла конференция АРА) . Эта модель характеризуется
большей практической направленностью («профессиональная
модель», «модель практиков-ученых»). В этой системе обучение
клинической психологов проводится после завершения обучения в
бакалавриате 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).
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В некоторых штатах США для получения права ведения
практической деятельности в сфере клинической психологии
необходимо получить лицензию.
Обе эти системы подготовки признаются АРА как равнозначные и различаются между собой в основном по формальным
основаниям (наименование ученой степени) и акцентами своей
направленности – исследовательским (в «боулдерской» модели) и
профессионально-прикладным (в «вейльской»).
В англоязычных странах практической подготовке клинических психологов уделяется повышенное внимание.
Так, например, Австралийское психологическое общество
(APS) установило, что магистры по клинической психологии
(«Master of Psychology (Clinical)»), заканчивающих специализированные учебные заведения («College of Clinical Psychologists»),
после обязательной шестилетней подготовки должны проходить
обязательную двухлетнюю супервизию и практику продолжительностью не менее 1000 часов. Объем и содержание этой практики должен быть эквивалентным уровню полной занятости
дипломированного клинического психолога («supervised full-time
equivalent practice») в университетской клинике или во внешних
учреждениях. При этом APS прогнозирует значительное увеличение спроса на услуги таких специалистов, пик которого должен
приходиться на 2015-2016 годы [8].
В образовательных системах стран Западной Европы отмечается существенное влияние американских моделей подготовки
клинических психологов. Так, в немецкоязычных странах
(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 частности, в названии одной
из фундаментальных и популярных немецкоязычных книг в этой
области (см. U. Baumann, M. Perrez «Klinische Psychologie,
Psychotherapie», [1]) эти понятия сочетаются даже без союза «и»:
«Клиническая психология, психотерапия», что свидетельствует о
включении психотерапии структуру деятельности клинических
психологов. В этих странах подготовка по клинической психологии
осуществляется с обязательной специализацией (правде, менее
дифференцированной, чем для врачей, специализирующихся в
сфере психического здоровья), но при обучении психотерапевтическим интервенциям базовая подготовка по психологии и медицине фактически являются эквивалентными. Так, в Швейцарии для
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психологов-психотерапевтов полное образование включает в себя
обучение в университете по специальности «психология» или «медицина» и обязательную четырехлетнюю специализацию в психотерапии. В Германии основные различия в «медицинской» и «психологической» моделях психотерапии традиционно проявляются
исторически сложившейся традицией предпочтительного выбора
психологами-психотерапевтами методов поведенческой и клиентцентрированной психотерапии, а врачами-психотерапевтами –
методов психоанализа [2].
В целом продолжительность любой специализации клинических психологов в Германии составляет от 3 лет (при очной форме
подготовки) до 5 лет (в случае образования без отрыва от производства). В структуре такой подготовки обязательная теоретическая
подготовка (600 часов), практика в виде самостоятельно проведенной психотерапии, но под обязательным контролем супервизора
(600 часов), личной супервизии (100 часов либо анализ не менее 10
клинических случаев), набор самостоятельного опыта в виде
обучающей терапии, учебного анализа, проводящихся в группах
или индивидуально (100-250 часов). Кроме того, в отдельных
случаях Ассоциация психотерапевтов Германии (Psychotherapie
Verbände in Deutschland) устанавливает необходимость прохождения самостоятельного обучения в объеме до 1200 часов. Австрийским законодательством продолжительность постдипломной подготовки установлена в объеме 160, 1480 и 120 часов для теоретической, практической подготовки и супервизии соответственно.
Как следствие, в немецкоязычных странах около 60% всех
практикующих психологов работают в здравоохранении, а две
трети из них имеют психотерапевтическую квалификацию, что
укрепляет сложившиеся в этих странах представления о том, что
психотерапия является частью клинической психологии.
В Великобритании Отделение клинической психологии
Британского психологического общества (Division of Clinical
Psychology British Psychological Society, BPS) устанавливает требование обязательного прохождения обучения в группе предварительной квалификации (Pre-Qualification Group). В таких группах
могут обучаться как не имеющие клинико-психологической подготовки «стажеры» («pre-training roles»), помощники психолога,
специалисты «помогающих профессий», выпускники университетов, так и специалисты, обучающиеся по различным аккредитованным программам клинической психологии [10].
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При этом магистерская программа по клинической психологии
и ряд связанных с ней других программ (по консультативной,
судебной психологии, психологии здоровья и др.) должны быть
аккредитованы ВPS. Кроме того, ВPS предъявляет высокие требования выпускникам бакалавриата. В целом обучения по программам
клинической психологической направленности сопровождается
высоким конкурсом, поддерживающимся даже при условии обязательности членства кандидата на обучение в Совете профессионалов здравоохранения и социальной сферы (Health and Care
Professions Council, HCPC).
Для клинических психологов, работающих в сфере здравоохранения в США и странах Западной Европы, законодательным и
общественным профессиональным регулированием профессиональной деятельности в этой области установлены достаточно
широкий круг компетенций. Однако получение степени бакалавра,
лиценциата, магистра психологии не является исключительным
основанием для ведения независимой деятельности с юридической
ответственностью. Одним из дополнительных условий является
прохождение специализации и повышения квалификации и других
процедур.
Отделение клинической психологии АРА (Society of Clinical
Psychology, Division 12 АРА) выделило 7 основных направлений
деятельности клинических психологов в США: клиническая геронтопсихология, научная теоретическая клиническая психология,
гендерная клиническая психология женщин, клиническая психология этнических меньшинств, клиническая психология чрезвычайных и кризисных ситуаций, клиническая психология в медицинском образования и академических медицинских центрах в
здравоохранении, клинической психологической диагностики
(психологической оценки – Assessment Psychology), подготовки и
сопровождения карьеры кадров начинающих клинических психологов [7].
При этом основной формой деятельности клинических психологов является их работа в составе полипрофессиональных бригад
специалистов. В этом случае их деятельность может финансироваться за счет средств системы страхования на случай болезни
(«регулируемое социальное страхование», Managed Care). Включение в эту систему позволяет медицинским страховым компаниям
возмещать до трети затрат по «услугам психологического сервиса в
здравоохранении», которые входят в состав медицинских услуг на
паритетных основаниях с «классическим» медицинскими услугами
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врачей-психиатров. Сегодня в США услуги по охране психического
здоровья представлены четырьмя равноправными видами: «клиническая психология», «психиатрия», «психиатрическая социальная
работа» и «сестринское дело в психиатрии» [4, 6].
В Германии и Швейцарии деятельность клинических психологов почти не поддерживается системой медицинского страхования, поскольку преимущественное использование ими методов
гуманистической психотерапии (а психиатрами-психотерапевтами –
методов психоанализа) приводит к доминированию в их работе
«понимающего подхода» (феноменологического, герменевтического), результаты которого создают большие сложности для объективной оценки эффективности психотерапии.
В настоящее время в Германии и Австрии приняты законы о
психотерапии (а в Австрии – еще и закон о психологах), в которые
включены требования о прохождении специализации и по отдельным методам, и по отдельным специальностям, областям и профилям деятельности в здравоохранении. Только после этого возникает
право работать по профессии «клинический психолог/психотерапевт» (в Германии) либо присваивается профессиональное
наименование «клинический психолог» или «психолог здоровья».
При этом в Австрии профессия психотерапевта признается самостоятельной, в том числе и вне ее связи с клинической психологией,
но узаконенное наименование «клинический психолог» не является
эквивалентом врачебной специальности. В Швейцарии регулирование профессиональной деятельности клинических психологов
осуществляется на муниципальном (кантональном) уровне [7].
Таким образом, для системы подготовки клинических психологов и их профессиональной деятельности в странах Западной
Европы и США характерны наличие актуальной потребности в
кадрах таких специалистов, длительный период теоретического
пред- и последипломного образования с обязательной защитой
диссертации и присвоением званий Ph. D либо Psy. D, значительной
по объему и содержанию практической подготовкой, супервизионным сопровождением и достаточно широким спектром компетенций в ходе профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, включая самостоятельное выполнение психотерапевтической практики.
Несколько иная практика сложилась в СССР и постсоветских
государствах, проявляющаяся определенным противоречием между
«клиническим психологическим» и «медицинским психологическим». В качестве наиболее острого, на наш взгляд, примера такого
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противоречия можно привести то, что квалификация по диплому
выпускника по этой «образовательной» специальности называется
«клинический психолог», а наименование должности в учреждениях здравоохранения, по которой они могут работать, называется
«медицинский психолог».
Социальные и экономические катаклизмы, произошедшие на
постсоветском пространстве в 80-х – 90-х годах XX столетия, трансформировали процесс развития нормативно-правовой базы клинической медицинской в сфере образования и здравоохранения.
Еще в советский период Министерством здравоохранения
предпринимались попытки организовать подготовку медицинских
психологов в системе медицинского образования. С этой целью по
разрешению Министерства образования в Архангельском, Курском
и Самарском медицинских институтах в порядке эксперимента в
рамках подготовки врачей по специальности «лечебное дело» проводилось обучение по дополнительной специальности «медицинская психология» с присвоением квалификации «врач-психолог»
(«практический медицинский психолог»), и обязательным требованием проведения не менее чем двухлетней последипломной
подготовки с целью получения сертификата «клинический (медицинский) психолог». Однако в настоящее время в этих и некоторых
других медицинских вузах подготовка клинических психологов
ведется в соответствии с Федеральным стандартом по этой гуманитарной, а не медицинской специальности.
Кроме того, в Российской Федерации (РФ) организация подготовки таких специалистов и в классических университетах (дающих, как правило, более качественную подготовку в области психологии), и в медицинских вузах (имеющих в условиях действующего
законодательства большие возможности в области практической
подготовки) приводит к определенной диспропорции представлений о российской клинической психологии как более «психологической (университетской)» или как более «клинической (медицинской)». Лишь в единичных случаях, представленных в уже
сформировавшихся в советский и постсоветский периоды школах
клинической психологии (московской, ленинградской/санк-петербургской, томской, челябинской, киевской, харьковской и некоторых других), можно вести речь о балансе этих составляющих. Но
во многом среди специалистов сохраняется позиция, основанная на
известном тезисе представлений Э. Кречмера о медицинской психологии: «…психология из практики врача для практики врача».
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В целом сохранила свое положение в РФ и система подготовки
научно-педагогических кадров высшей квалификации по этому
направлению. Высшей Аттестационной комиссией (ВАК) страны
была подтверждена научная специальность «Медицинская психология» (код 19.00.04 в соответствующем классификаторе). При этом
важно отметить, что этим решением ВАК РФ не только утвердила
отнесение этой научной специальности к группе «Психологические
науки» (код 19.ХХ.ХХ классификатора), а не «Медицинские науки»
(с кодом 14.ХХ.ХХ), но при этом ВАК еще устанавливает возможность присвоения ученой степени кандидата (доктора) либо
психологических, либо медицинских наук, в зависимости от
характера базового образования соискателя ученой степени.
Длительное время в здравоохранении СССР, и, как следствие, в
Российской Федерации не были законодательно требования к образованию по клинической психологии и права, обязанности и статус
медицинского психолога в здравоохранении. Лишь только в 2000 г.
Министерством образования России из состава общей и единственной тогда специальности «Психология» была выделена образовательная специальность «Клиническая психология» и был утвержден
ее Государственный образовательный стандарт. При этом при
переходе российского высшего профессионального образования на
так называемую «Болонскую модель» удалось сохранить одно из
существенных достоинств подготовки клинических психологов –
статус специальности, а не бакалавриата, а с утверждением нового
Федерального образовательного стандарта продолжительность додипломной подготовки была увеличена до 5,5 лет (что приближает
ее к трудоемкости подготовки врачей первичного звена). В тоже
время действующей в РФ системе образования не исключается
подготовка по отдельным направлениях клинической психологии в
рамках обучении в магистратуре по программам, специально ориентированным на решение отдельных задач клинической психологии
в здравоохранении.
Длительное время в практике здравоохранения в СССР потенциал клинической (медицинской) психологии использовался почти
исключительно только для решения задач психологической диагностики, и то, в основном, в психиатрической клинике. Впервые о
возможности участия медицинского психолога в лечебном процессе
пошла речь в нормативных документах Минздрава России только в
2003 г. при регламентации вопросов организации психотерапевтической помощи. Именно тогда впервые в приказах Минздрава
страны было объявлено право медицинского психолога самостоя674

тельно вести прием больных с непсихотическими, невротическими,
соматоформными и постстрессовыми расстройствами, а также
принимать психиатрических пациентов с ремиссией заболевания. В
последующие годы в связи с реформированием и реорганизацией
российского здравоохранения, проявлявшейся, в том силе, достаточно высокой активностью в разработке нормативных документов,
соответствующих новым требованиям и условиям. В частности, в
2004 г. в только что утвержденной Номенклатуре работ и услуг в
здравоохранении было включены услуги по патопсихологическому
исследованию, психической адаптации пациентов. После ревизии
этого документа в 2011 г. новой Номенклатуре медицинских услуг
уже официально психологическая работа с пациентами была определена как «прием (тестирование, консультация) медицинского
психолога, что полностью уравняло формы деятельности врача и
медицинского психолога. Кроме того, существенно расширен перечень услуг медицинского психолога, в частности:
по психологическому тестированию (тестологическое психодиагностическое обследование, общее и специализированное нейропсихологическое обследование – при психических расстройствах в
первом случае, и при неврологических заболеваниях – во втором);
по психологическому консультированию (индивидуальному,
групповому, семейному, экспертному) и психологической коррекции (индивидуальной, групповой);
по нейропсихологическому коррекционно-восстановительному
обучению (при афазиях и нарушениях других высших психических
функций, проводимого в индивидуальной и групповой формах);
по нейропсихологической реабилитации (определение реабилитационного потенциала, составление реабилитационных программ
и собственно нейропсихологическая реабилитация):
по медико-психологической адаптации (психологическая адаптация, социально-реабилитационная работа, процедуры по адаптации к условиям микро- и макросреды).
Как следствие, эти услуги медицинских психологов стали
включаться во вновь разрабатываемые Стандарты медицинской
помощи по отдельным нозологическим формам расстройств и для
пациентов отдельных клинико-статистических групп (например,
при остром нарушении мозгового кровообращения). Вслед за этим
произошло включение услуг медицинских психологов в Порядки
оказания медицинской помощи по отдельным специальностям
(например, по детской неврологии) и по отдельным ее направлениям (например, по медицинской реабилитации). Все вышеиз675

ложенное привело к некоторому увеличению потребности в кадрах
и штатах медицинских психологов.
Дальнейшему развитию клинической (медицинской) психологии препятствует существенные дефекты ее нормативного закрепления в системе действующих Общероссийских классификаторов
(профессий и должностей; видов экономической деятельности;
продукции, работ и услуг и др.), что мешает ее признанию адекватно ее статусу в зарубежных странах и фактическому положению
в экономике и здравоохранении страны. Одним из выходов из этой
ситуации является ведущаяся сейчас в Российской Федерации
разработка Образовательного стандарта нового поколения – по клинической психологии, и Профессионального стандарта – по медицинской психологии как специальности здравоохранения.
В образовавшихся после распада СССР наиболее экономически и социально стабильных государствах системы подготовки
клинических психологов существенно различаются. Так, в Украине
положение с подготовкой в области клинической психологии достаточно противоречиво и существенно отличается и от зарубежных
моделей, и от российской образовательной практики. Во-первых,
согласно действующему в Украине законодательству медицинская
психология с 1997 года относится к группе медицинских специальностей, включена в Номенклатуру врачебных специальностей, а в
Перечне врачебных должностей в учреждениях здравоохранения
указана отдельная должность «врач-психолог». Как следствие, в
Классификаторе профессий Украины профессия «врача-психолога»
относится к группе профессий «врач», в то время, как профессии
«практический психолог» и «психолог» включены в группу профессий «психолог». Приказом Министерства охраны здоровья
Украины в 2008 г. врачу-психологу разрешено использовать методы
«психологического и психотерапевтического воздействия, однако
использование психологом этих методов. как правило, ограничивается выявлением, коррекцией и реабилитацией лиц с трудностями
адаптации.
В учреждениях здравоохранения Украины психологи с немедицинским образованием по постановлению Кабинета Министров
Украины в 2000 г., продублированному приказом Министерства
охраны здоровья Украины в 2008 г. оказались в неоднозначном
положении. Например, «врачи-психологи», согласно их принадлежности в Украине к врачебному сообществу, периодически должны
проходить повышение квалификации, сертификацию и аттестацию
с присвоением квалификационной категории. Однако эти вопросы
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никак не регламентированы никакими приказами или инструкциями. Помимо этого, поскольку приказами Минздрава Украины
должность «психолога с педагогическим образованием, занятого в
системе здравоохранения» предписано переименовать в «практического психолога», вопросы организации и правового обеспечения
его деятельности, аттестации и оплаты труда фактически переданы
юрисдикцию Министерства образования Украины. При этом стоит
учесть, что психологи, занятые в учреждениях здравоохранения,
выполняют далеко не педагогическую деятельность, да и по роду и
характеру своей деятельности не являются педагогическими работниками.
Как следствие, в Украине стали в здравоохранении страны
стали одновременно существовать должности «врача-психолога» и
«практического психолога». При этом врач-психолог, числящийся
под номером 59 в Справочнике квалификационных характеристик
профессий работников системы охраны здоровья Украины, должен,
согласно этим квалификационным требованиям, осуществлять психопрофилактику, психодиагностику и лечение (?!) больных соматического и психического профиля совместно с врачами-специалистами, руководить работой среднего медицинского персонала и
вести врачебную документацию (?!).
Примерно аналогичная ситуация складывается с подготовкой и
статусам клинических психологов в Республике Казахстан. При
этом приказами Министерства здравоохранения Республики
Казахстан (Минздрав РК) медицинская психология включена в
Номенклатуру медицинских и фармацевтических специальностей
(2009 г.), отнесена к группе специалистов в области психиатрии
(вместе со специалистами по психиатрии, наркологии, психотерапии, сексопатологии, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертизе). Вместе с тем, какой-либо отдельной
должности клинических (медицинских) психологов по утвержденной Минздравом РК Номенклатуре должностей работников здравоохранения не предусмотрено, при том, что все «рядовые»
должности специалистов с высшим медицинским образованием
определены как «врач-ординатор (профильный специалист»).
Кроме того, в этой же Номенклатуре среди должностей специалистов с высшим немедицинсктим образованием приведена должность «специалист-психолог». Необходимо отметить, что в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан
работники здравоохранения занимающие должности «специалистов» не обладают компетенциями, правами и обязанностями (как
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следствие – льготами и уровнем оплаты), установленными для
врачей и других специалистов с медицинским образованием. При
этом в приказе Минздрава РК, утвердившим Квалификационные
характеристики работников здравоохранения в отношении должности специалиста-психолога в здравоохранении указано, что требования к нему такие же, как и к психологу в государственных
учреждениях и казенных предприятиях, общих для всех сфер
деятельности. Однако в официальном тексте этих характеристики
не содержится каких-либо положений, отражающих специфику
работы психолога в клинике, а также отсутствуют какие-либо требования к специальной подготовке этого специалиста в области
клинической психологии. Также следует отметить, что м организация психотерапевтической работы с больными и членами семьи, а
также содействие «психологическому лечению» (по терминологии
официального документа) отнесена к компетенции сотрудников
лечебных учреждений, выполняющих социальную работу в сфере
здравоохранения.
Подготовка кадров высшей квалификации по клинической
(медицинской) психологии в Республике Казахстан нормативно
включается в систему последипломной подготовки лиц с медицинским образованием и может проводиться в магистратуре (2 года с
присвоением академической степени «магистр медицинских наук»),
в резидентуре (по программе «психиатрия» в течение 2-х лет) и в
докторантуре (3 года по специальности «медицина» с присвоением
ученой степени «Доктор философии (PhD)».
Обобщая вышеизложенное, можно считать, что в Республике
Казахстан клиническая (медицинская) психология является специальностью медицины, фактически – одной из специализаций
психиатрии, при этом профессиональную медико-(клинико-) психологическую помощь в учреждениях здравоохранения оказывают
врачи-ординаторы учреждений здравоохранения. Правовой статус
специалистов психологов как представителей лиц с немедицинским
образованием не предусматривает, в отличие от специалистов по
социальной работе, какого-либо участия в лечебно-диагностическом процесс в учреждениях здравоохранения. Как признак возможного изменений ситуации можно рассматривать решение
Республиканского общественного объединения «Национальная
Медицинская Ассоциация» в 2011 году, определившего статус клинических психологов как специалистов в области клинической
психологии и реабилитологии, и посчитавшего в числе специалистов новой формации, наряду со специалистами по вопросам
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космической медицины, медицинского права, биоэнергоинформационных технологий, клинической фармакологии и генной инженерии, био- и нанотехнологий.
Все ранее описанные противоречия определенном смысле в
наиболее структурированном виде представлены в системе
подготовки и статусе клинических (медицинских) психологов в
Республике Беларусь (РБ). Так же как в Украине и Казахстане,
клиническая (медицинская) психология относится к числу специальностей высшего медицинского образования (специальностям
профиля «Здравоохранение») и называется «медико-психологическое дело». Выпускникам по этому направлению присваивается
квалификация «Врач» при том, что образовательном стандарте по
этой специальности в 2008 г. для нее установлен первый уровень
профессионального образования (бакалавриат?) с продолжительностью обучения 6 лет и указано, что врачом является специалист с
высшим профессиональным образованием и квалификацией в
области медицины. В действующей с 2009 г. Номенклатуре должностей квалификация «Врач» по отношению к выпускникам по
специальности «медико-психологическое дело» она упоминается
только для врачей-интернов. Согласно утвержденному в 2012 г.
Образовательному стандарту РБ переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, выпускники по специальности «медико-психологическое дело» могут
получать переподготовку специальности «медицинская психология» объемом не менее 1000 часов в течение 5 месяцев (при очной
форме обучения или 19 месяцев – при заочной) с присвоением по ее
завершению квалификация «медицинский психолог», позволяющей
работать по должности «психолог (в сфере здравоохранения)» и
осуществлять таким образом медицинскую деятельность на основе
последипломного образования. При этом в Образовательном стандарте по переподготовке указано, что квалификация «Медицинский
психолог» присваивается специалистам с высшим (медицинским
или психологическим) образованием в области медицинской
психологии.
Кроме того, согласно действующему также с 2009 г. общегосударственному Классификатору «Специальности и классификации»
выпускники по этой специальности могут проходить переподготовку не только в «медико-психологическом» направлении, но и по
специальности «медицинская судебно-психологическая экспертиза»
с присвоением квалификации «медицинский судебный экспертпсихолог», позволяющей работать в Государственной службе
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медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь. Кроме
этого, выпускники по специальности «медико-психологическое
дело» в РБ имеет право получать переподготовку и по отдельным
специализациям медицинского образования (психиатрии-наркологии, по психотерапии и по сексологии). При этом остается непонятным новый статус специалиста и его новая квалификация, которая
может быть присвоена такому специалисту («врач-психологпсихиатр-нарколог»?, «врач-психолог-психотерапевт»? «врач-психолог-сексолог»?).
Описанная ситуация осложняется еще и тем, что действующей
в РБ двухуровневой «Болонской» системой подготовки кадров в
числе специальностей первого уровня по направлению «Коммуникация» утвержден направление специальности «Психология» с
восемью специализациями, в том числе, со специализацией «Медицинская психология». Выпускникам с такой подготовкой присваивается квалификация «Психолог. Преподаватель психологии»,
дающая право занимать должности служащих с наименованием
«Психолог», а также претендовать на получение высшего профессионального образования второй ступени по профилю «Психология» с последующим присвоением степени «Магистр» по отраслям наук, среди которых указаны психологические и медицинские
науки. И, наконец, выпускник по специальности «Психология»
имеет право получать переподготовку по специальности «Медицинская психология» (также, как и выпускник по специальности
«Медико-психологическое дело» с квалификацией «Врач») и получит квалификацию «Медицинский психолог». После такой переподготовки медицинские психологи с исходно психологическим
образованием могут должность «Психолог (для системы здравоохранения)» и, формально, осуществлять также и медицинскую
деятельность на основе специфики полученного последипломного
образования (исходя из названия раздела Общегосударственного
классификатора РБ «Специальности и классификации», в котором
зафиксирован такой вариант переподготовки – «Медицинская и
фармацевтическая деятельность на основе переподготовки специалистов», код 1-81 02 79 ). В тоже время в утвержденном в 2012 г.
Минтруда и соцзащиты РБ Едином квалификационном справочнике
должностей служащих, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, фармацевтической деятельности должности психологов (в том числе «для системы здравоохранения») не
указаны вообще.
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Вместе с тем, в принятом в 2010 г. в Республике Беларусь
Законе «Об оказании психологической помощи» указано:
во-первых, что оказание психологической помощи подлежит
лицензированию;
во-вторых, психологическая помощь оказывается, в том числе,
в учреждениях здравоохранения при оказании бесплатной медицинской помощи в соответствии с государственными минимальными социальными стандартами в области здравоохранения;
в-третьих, психологом может быть лицо с высшим образованием, в том числе либо психологическим, либо медицинским (с
квалификацией «врач-психолог», «медицинский психолог», «клинический психолог»), либо педагогическим (с квалификацией
«психолог», «педагог-психолог», «практический психолог в системе
образования»); и прошедшее переподготовку по специальности
«практическая психология», «медицинская психология», «психология» и(или) имеющее ученую степень доктора или кандидата
психологических наук.
Следует подчеркнуть, что лицензирование оказания психологической помощи осуществляет Минздрав РБ, но с 2010 г. государственные организации, организации здравоохранения и образования, а также оказывающие такую помощь бесплатно общественные объединения могут ее не получать, если работающие в них
специалисты соответствуют критериям, установленным для специалистов-психологов Законом «Об оказании психологической помощи». Как следствие, подлежит лицензированию только психологическая помощь, оказываемая белорусскими либо иностранными
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на
платной основе с заключением соответствующих договоров.
В связи с этим возникает вопрос о характере деятельности
психологов РБ, подготовленных для работы в системе здравоохранения. Так, Стандартом подготовки выпускник по специальности «медико-психологическое дело» с квалификацией «врач»
должен быть готовым «лечить» («осуществлять лечебную работу»;
должен обладать компетенциями «лечить психические расстройства
в соответствии с современным уровнем психиатрической науки,
протоколами диагностики и лечения»; «использовать современные
биологические, фармакологические и психотерапевтические методы в лечении психических и поведенческих расстройств»). С этой
целью в программу подготовки «врача-психолога» включаются
сугубо «медицинские» дисциплины – от биологической и биоорганической химии, микробиологии, вирусологии и иммунологии
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до патологической анатомии и физиологии, оперативной хирургии
и акушерства с гинекологией. Но уже в Стандарте переподготовки
уже не присутствует тема «лечения»: основным видом деятельности
является «оказание психологической помощи пациентам» путем
проведения «психологической коррекции психических, невротических и поведенческих расстройств, расстройств личности», «психологических консультаций» и «коллективной и групповой психотерапии». При этом медицинский психолог всего лишь является
«ко-терапевтом» – «совместно с лечащим врачом разрабатывает
реабилитационные программы для пациентов и осуществляет
реабилитационные мероприятия». Следуя логике этих документов,
после такой переподготовки специалисты с медицинским образованием по специальности «медико-психологическое дело» и квалификацией «врач» утрачивают ранее приобретенное ими право
«лечить», а прошедшие такую переподготовку лица с психологическим образованием
Безусловно, некоторые из описанных проблем в России и
государствах постсоветского пространства имеют системный характер, что требует координации специалистов разных отраслей
охраны здоровья, высшего профессионального образования, а так
же законодательной и исполнительной власти. Представляется
необходимым чётко сформулировать образовательную модель подготовки таких специалистов с дальнейшей разработкой и принятием
образовательных и профессиональных стандартов, расширение
практики включения услуг клинических (медицинских) психологов
в нормативные документы здравоохранения и стандарты медицинской помощи, другие меры по закреплению профессии медицинского психолога в соответствии с принятыми мировыми подходами
и требованиями к подготовке и практике деятельности клинических
психологов в сфере охраны здоровья населения.
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Резюме: Представлены результаты анализа научной литературы по
проблеме исследования личности как одного из факторов риска формирования психосоматического нарушения; обоснована актуальность применения психодинамического подхода в исследовании личностных факторов риска психосоматических расстройств, описаны соотношения и
взаимосвязи психического, соматического и личностного в развитии
психосоматических расстройств. В качестве психодинамических характеристик особенностей личности как факторов риска психосоматических расстройств рассмотрены особенности прегенитального развития, структуры личности и особенности «Я» с позиции нарциссизма в
психоанализе. Описаны результаты выполненного клинико-психологического исследования.
Ключевые слова: психосоматика, психосоматическая личность,
факторы риска, психоаналитические теории психосоматических расстройств, психодинамическая концепция Г. Амона.
Abstract: Presented results of the analysis of scientific literature on a
problem of personality as a risk factor of psychosomatic disorders formation;
proved the provision on urgency of psychodynamic approach application in
personal factors characteristics; described some features of comprehension,
ratio and interrelation of mental, somatic and personal factors in psychosomatic
disorders development. Characteristics of personality as a risk factor of
psychosomatic disorders are surveyed as psychodynamic characteristics of
pregenitale development, structure of the person and "I" characteristic from
narcissism position in psychoanalysis, combination of dominating forms of
psychological protection, personal features and options of psychosomatic
disorders. Announced the results of the executed clinical research.
Presented results of the experimental psychological study on 70 patients
with psychosomatic and somatic diseases, aimed to study structural features of
individual and humane functions of psychosomatic disorders. Clinical status is
verified on a sample of 62 patients based on the expert assessments results
agreement, clinical anamnestic and experimental psychological studies
confirmed the discriminant analysis results, a psychosomatic patients proved
higher levels of deficit self-functions of fear, aggression, sexuality, inner self-
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delimitation in combination with the deficit and the destructive nature of
narcissism humane features, self-delimiting outer and destructive anxiety.
Keywords: psychosomatic medicine, risk factors, psychoanalytic theories
of psychosomatic disorders, Guenter Ammon’s psychodynamical conception

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
примерно у 38 – 42% всех обращающихся в первичное звено медицинской помощи больных клиническая симптоматика ошибочно
расценивается как проявление классических соматических заболеваний, в то время как на самом деле эти проявления четко
взаимосвязаны с индивидуально-психологическими факторами, что
позволяет рассматривать этих пациентов как психосоматических[1].
В связи с этим сохраняет свою актуальность приписываемое
Гиппократу высказывание «Важнее знать, какого рода человек
имеет заболевание, чем какого рода заболевание имеет человек»,
которое З. Фрейд считал одним из оснований клинического психоанализа [13]. Такое мнение представляется тем более важным, что
до сих пор в психосоматическом подходе современное прочтение
традиционной психодинамической концепции является одним из
важнейших теоретических оснований психологических исследований в клинике соматических заболеваний [1, 5, 6, 7, 8].
В настоящее время предмет психосоматического подхода в
современной медицине в рамках решения классической проблемы
связи телесного и психического определяется изучением причинноследственных отношений соматических и психологических факторов этиопатогенеза многих соматических по своей клинической
картине расстройств, а также влияния личности больного на его
заболевание [9 – 11].
Соотношение и взаимосвязанность соматического, психического и личности в развитии психосоматических расстройств.
Традиционно влияние личности больного на этиопатогенез и клинику заболевания чаще всего рассматривается в контексте концепций психоэмоционального стресса. В частности, в классической
психосоматике принято считать, что интенсивная негативная эмоциональная реакция, являющаяся связующим звеном в деятельности психологической и соматической сфер, в большинстве случаев блокируются деятельностью психологических защит личности,
в частности путем соматизации, а также некоторыми другими
психологическими образованиями [12, 14]. В связи с этим в настоящее время в качестве личностных психологических факторов
риска формирования психосоматического нарушения представ685

ляется необходимым исследование не только особенностей личности и ее реагирования на психотравмирующие обстоятельства, но
и особенностей структуры личности и системы ее объектных
отношений [1].
В плане исследования связи соматического и психологического
следует отметить, что психофизиологические компоненты психологических механизмов патогенеза психосоматических нарушений
«запускаются» психотравмирующей ситуацией, в которой сверхактуальное переживание фиксируется, образуя установочную доминанту, являющуюся функциональным очагом психической патологической импульсации. Такая доминанта и вызванная ею импульсы,
дополненные афферентной импульсацией из внутренних органов в
центральную нервную систему (ЦНС), усиливает и хронизирует эти
ощущения, что, в конечном счете, приводит к формированию патологического состояния, одним из проявлений которого являются
негативные эмоции висцерального происхождения. Повторение
либо хронизация психотравмирующих воздействий астенизирует
нервную систему, повышая ее сензитивность и к внешним воздействиям, и к интероцептивным сигналам. Как следствие, болезненные соматические ощущения получаю двойное подкрепление, и
возникают не только при стрессовом психогенном влиянием как
таковом, но и с случае любого отклонения деятельности соматических органов либо даже при обычной деятельностью внутренних
органов в необычной ситуации. Как следствие, сформировавшийся
очаг патологической импульсации обрастает системными циклическими нейрогуморальными связями с теми или иными системами
организма по принципу «патологического порочного круга» [3, 4,
10].
Присоединение к процессам соматизации (в их психодинамическом понимании) психологического компонента (в виде патопластического переживания) усиливает поражение соматической
системы. Как следствие, функциональный психофизиологический
этап поражения перерастает в этап формирования деструктивноморфологических изменений в соматической системе, закладывая
основу генерализации психосоматического заболевания. Таким
образом, эндогенный психоэмоциональный фактор выступает в
роли одного из повреждающих.
При этом очевидно, что личность, интегрируясь в этиопатогенетические цепи формирования психосоматических нарушений
либо дистанционируясь от них или даже компенсируя их негативное действие, может выполнять как патопластическую, так и пато686

протекторную роль. Отметим, что в психосоматике исследованию
роли личности всегда уделялось большое внимание, начиная с
исследований У. Ослера и Ф. Данбар, установивших связь сердечных приступов с типом личности, характеризующимся наличием
агрессивных, напористых, ориентированных на работу аттитюдов[12].
Особенности личности и психодинамические соотношения
как факторы риска психосоматических расстройств. Некоторые
«классические» представления в психосоматике основаны на предположении о существовании «препсихосоматического личностного
радикала» (совокупности преморбидных личностных особенностей), которые в случае их наличия и «подключения» к описанной
выше сформировавшейся патологической психосоматической импульсации потенцируют развитие психосоматического заболевания.
Считается, что такой радикал формируется в раннем возрасте
вследствие ущемления фундаментальных отношений, связей, привязанностей и притязаний личности, чувства достоинства, вытекающего из доминирующего инстинкта.
В рамках психоаналитического подхода психосоматическая
личность (которую следует определить и как «личность, обладающая препсихосоматическим радикалом», и как «личность страдающего психосоматическим расстройством пациента») рассматривается с системных позиций. Классическая позиция связана с
представлениями о личности как определенной структурированной
системе отношений «Я», развитие которой происходит путем
динамического взаимодействия ее элементов, направленного на
преодоление возникающей в этой системе противоречий (психодинамических конфликтов).
Попытки систематики психодинамических конфигураций
связаны с некоторыми основными психодинамическими представлениями о возникновении и развитии психосоматических нарушений.
Формирование прегинитальных расстройств созревания, которые рассматриваются в контексте взаимосвязи конфликтных диадных отношений типа «зависимость/независимость», «близость/дистанцирование» с предшествующей началу заболевания утратой
Объекта, с нарциссической обиженностью (нарциссическим конфликтом) и защитной агрессией (агрессивный конфликт), а также
депрессией. Вследствие дефицита возможности психической переработки (ограниченная способность к интроспекции) пациенты
представляют лишение объекта как центральную угрозу, которая
приводит к первичному или рецидивному симптомообразованию, в
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том числе – психосоматическому. При этом рассматриваются, как
правило, два базисных конфликта, которые у психосоматических
пациентов, согласно данным зарубежных исследований [1, 3, 5, 6,
15], носят комбинированный характер.
Конфликт зависимости/независимости проявляется в наличии
инфантильных желаний зависимости, интерферирующих с интенсивными желаниями независимости, порождая у взрослых трудности
при разрешении реальных ситуаций. Амбивалентный конфликт
близости/дистанцирования отражает одновременное существование
разнополярных желаний инфантильной зависимости (близости) и
межличностного дистанцирования, невозможность реализации которых сопровождаются страхом, лежащем в основе попыток личности
устанавливать баланс желаний, позволяющий переносить как реальную близость, так и реальную дистанцию в норме и при ее нарушениях.
Эти основные базисные конфликты определяют существование
четырех психодинамических факторов, которые одновременно определяют и развитие психосоматические расстройства.
Эмоциональная недостаточность, вытекающая из затруднений, вызванных стремлением психосоматических пациентов охранять свои истинные желания, чувства и конфликты, объясняя их
окружающим наличием весьма вероятных и актуальных трудностей [2, 13, 14].
Эта недостаточность тесно связана с душевно-энергетическим
базис-дефектом, вследствие которого уменьшается психическая
энергия, необходимая для распределения эмоциональных связей с
объектами, что приводит к слабой либидинозную готовности и
сокращению эмоциональных контактов.
Эмоциональная сдержанность совместно с ограничением
интроспекции и рефлексии тесно связана с нарциссическими
нарушениями, а также с пониженной самооценкой и внутренней
неуверенностью («нарциссические обиды», «нарциссическая хрупкость»), которые являются источником психосоматических расстройств благодаря инфантильным желаниям зависимости и связанной с ними эмоциональной хрупкостью в ситуациях возможной
утраты объекта. Таких пациентов предпочтительно называть «лишенными Объекта».
К ситуациям лишенности относят, прежде всего, утрату
важной фигуры или ситуации (сферы деятельности, идеологии),
которая может нарушить даже соматические функции. Утрата
(лишение) Объекта является дополнительным и продолжительным
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фактором психической переработки, отягощающим нормальную
реакцию [2]. Лишение Объекта, связанное с нарушением самооценки, приводит к фрустрационной агрессии, и, следовательно, злобе,
раздражению и ненависти, масштабы которых достигают враждебности по отношению к утраченному объекту. Психосоматические
пациенты вследствие переживаний, связанных с утратой, стремятся
найти замену утраченному Объекту. В случае, если это не удается,
пациент в качестве замены выбирает собственную персону или
собственный орган (обладание аутонарциссическим либидинозным
Объектом). Отсюда исходит, прежде всего, ипохондрическое самообеспечение, способствующее ограничению и вытеснению страха.
Вносит свой вклад и склонность пациентов «опредмечивать» свои
интересы путем их манифестации в соматической сфере или в
каком-либо отдельном органе [12, 13].
Структура личности и особенности «Я» с позиции нарциссизма в психоанализе. Психоаналитическая теория нарциссизма тематически объединяет развитие внутренней картины личности
(саморепрезентативность), самопереживание, самооценку и отграничение самости от объекта, связывая инстинктивный и нарциссический варианты развития. В силу особой, по нашему мнению,
важности представлений психоанализа о нарциссизме и его роли в
формировании психосоматических расстройств, представляется
целесообразным описать их некоторые основные положения в
контексте рассматриваемой проблемы психосоматического пациента.
В психоанализе нарциссизм рассматривается как безоценочное
понятие, введенное Z. Freud для обозначения распределения энергии либидо между Объектом и Субъектом [12]. Позднее в психоанализе были определены многочисленные условия для нормального развития нарциссизма и вероятные факторы нарушения этого
развития на этапе формирования детско-родительских отношений.
Решающими при этом являются:
1. Радостное установление самости и жизнедеятельности ребенка через мать («нарциссическое зеркало, в которое смотрит ребенок,
глядя на блеск глаз своей матери»).
2. Возможность идеализировать и интериоризировать образ
одного из родителей (прежде всего отца) для превращения внешнего
образа в «Я-идеал».
Недостаток этих условий, приводящий к уменьшению эмпатии к
матери, в конечном счете, вызывает разочарование в идеальном
образе родителей и частично приводит ребенка к фантазиям отно689

сительно собственного величия, неуязвимости и самодостаточности,
которые могут явиться источником (патологического) самоотражения.
Психоанализ понимает эти нарушения как несостоятельность,
вытекающую из характерного для раннего детского этапа перехода
от двуперсональной взаимосвязи «мать – дитя» к трехперсональной
взаимосвязи «мать – отец – ребенок». Двусторонний уровень контактов является важной первоступенью к последующему обучению
многосторонним межличностным контактам. При этом только
ребенок, который получает в самом начале жизни необходимое
подтверждение и поддержку своей самостоятельности, научается и в
дальнейшем получать необходимое подтверждение и поддержку у
своего окружения. Его поведение в перспективе становится независимым, у него развивается внутренняя духовная уверенность и
самоуважение (нарциссизм). В том случае, если ребенок, способен
находить в самом себе подтверждение поддержку своей самостоятельности (нарциссическую поддержку), он остается более устойчивым и при любых при внешних влияниях.
В контексте вышеизложенного отметим, что в психоаналитической литературе имеется много описаний психосоматических
больных, родители которых постоянно препятствовали развитию их
самостоятельности, в результате чего баланс взаимосвязи между
удерживанием ребенка и предоставлением ему свободы нарушался.
Такие дети при отторжении их от родителей испытывают депрессивные расстройства и страх, связанные с нарушением их
нарциссизма [14].
Основатель немецкой школы психодинамической психиатрии
Г. Аммон считал нарциссизм одной из центральных гуманных
функций («Я-функций») в «смысле исходного потенциала развития
ребенка». К числу других центральных личностных функций он
относил агрессию, тревогу/страх, внешнее и внутреннее Я-отграничения и сексуальность. Он считал, что нарциссизм является
своеобразным продуктом взаимодействия ребенка и его первичной
референтной диадной или триадной группы. Образование патологических форм нарциссизма Г. Аммон связывал с несознательным
отвержением ребенка и недостаточной нарциссической поддержкой
со стороны первичной группы во время симбиотической фазы
развития ребенка. При таком понимании нарциссизм выступает в
роли регулятора остальных гуманных функций, обладая характеристиками конструктивности, деструктивности либо дефицитности.
Конструктивный нарциссизм может проявляться в виде «непри690

ватистской формы любви самого себя», включающей в себя
автономию Я и чувство собственного достоинства, одобрение как
собственного тела и эротики, так и собственной духовности.
Деструктивный и дефицитный нарциссизм как патологические
искажения образуются в случае включения ребенка в первичные
группы, которые неспособны предоставить ему адекватную защиту
и заимствовать за него границы «Я», предоставляя ребенку искаженное или противоречивое восприятие реальности. При этом
деструктивный нарциссизм внешне (вовне) проявляется аутистическими формами приватизма, изолированностью, неспособность к
контакту, вовнутрь – бредовыми идеями, галлюцинациями или
психосоматическими реакциями. Дефицитный нарциссизм представляет собой составляющую в целом дефицитной личности со
скромной самооценкой, самоотвержением и внутренней чистотой.
Обе этих патологических формы нарциссизма обусловливают
постоянную зависимость человека от нарциссической поддержки
извне и препятствуют получению социальной энергии в связи с
наличием контактных повреждений и аутизма [1].
Таким образом, базовые положения психоанализа, рассмотренные выше применительно к задачам исследования особенностей
личности как одного из факторов риска формирования психосоматического нарушения позволяют системно рассматривать причинно-следственные соотношения в этиопатогенезе психосоматического расстройства.
В наиболее обобщенном виде такие положения могут быть
представлены следующей схемой (рис. 1):

Факторы
диспозиции

Слабое
«Я»

Актуализация
внутриличностного
конфликта

Частичная
дезадаптация (психосоматическое
развитие)

Потеря
Объекта

Психосоматическое заболевание

Рисунок 1. Базовая схема формирования психосоматического
нарушения с позиции психодинамических представлений
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Описанные выше положения психоаналитических концепций и
представлений о личностных аспектах формирования психосоматической патологии легли в основу развернутого клинического исследования пациентов с хроническими психосоматическими заболеваниями с целью выявления у них специфических особенности
личности, понимаемых в психодинамической парадигме.
Целью исследования являлась оценка психодиагностических
данных об особенностях структуры личности у больного психосоматическим заболеванием.
Задачами клинико-психологического исследования являлись,
во-первых, изучение особенностей структуры личности психосоматического и соматического больного и их сравнительный анализ на
основе положений теоретического обоснования программы исследования; и, во-вторых, определение характеристик гуман-функций
Я у пациентов с психосоматическими расстройствами.
Исследование опиралось на современные представления о
наличии у пациентов с психосоматическими заболеваниями специфических (в психодинамическом понимании) особенностей личности, сохраняющихся в структуре личности по мере развития их
заболевания [4 – 7].
Материалы, методы и дизайн исследования.
Выборку исследования составили 70 пациентов терапевтического отделения одной из городских больницг. Челябинска (в том
числе 30 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет.
Результаты клинико-психологического исследования рассматривались как в целом по выборке, так и в сформированных по результатам клинического и экспериментального исследования группах
пациентов с классическими психосоматическими (N1=29) и соматическими расстройствами (N2=33).
В исследовании применялись:
1) клинический (клинико-анамнестический) метод, опирающийся на структурированную клиническую беседу;
2) клинико-экспериментальный метод, опирающийся на методики исследования особенностей личности и личностного реагирования на психотравмирующие события, в частности, методики
исследования направленности локуса контроля, структуры и
напряженности психологических защит личности; интегрированного представления структуры Я на основе оценки центральных Яфункций по Г. Аммону [1, 2, 6] с помощью методики «Я-структурный тест» (ISTA).
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Результаты исследования подвергались математико-статистической обработке (определение первичных статистик выборок,
оценка достоверности различий между ними по t-критерию
Стьюдента, различия в структуре частоты встречаемости изучаемых
переменных в выборках по критерию φ*-угловое преобразование
Фишера, линейный дискриминантный анализ).
В настоящей публикации описываются результаты исследования по методике ISTA, применения которой в России описан в
единичных публикациях, не смотря на ее широкую известность в
зарубежной психодинамической психиатрии [5, 6, 7]. Тест ISTA
предназначен для определения центральных личностных функций
(«агрессия», «тревога/страх», «внешнее…» и «внутреннее Я-отграничение», «нарциссизм» и «сексуальность»). Результаты распределяются по 18 шкалам и позволяющих получить представления о
конструктивных, деструктивных и дефицитарных проявлениях
каждой из перечисленных выше 6 гуман-функций.
Клиническая беседа имела очевидную психосоматическая
направленность, позволяющая получить значимые в психодинамическом понимании сведения (диспозициональные особенности
пациентов; психодинамические характеристики их личности; особенности актуальной ситуации развития болезни). По итогам
клинической беседы выносилось согласованное экспертное решение, «классифицирующее» строгое отнесение пациента к одной из
групп: «психосоматический пациент» либо «соматический пациент». В случае рассогласования мнений экспертов пациенты
классифицировались в группы «предположительно психосоматический пациент» либо «предположительно соматический пациент» по
критерию простого большинства соответствующих оценок экспертов. Дополнительным критерием отнесения пациента к безусловной
группе являлись результаты линейного дискриминантного анализа
(ЛДА, см. ниже).
Дизайном исследования предусматривалось выполнение
психодиагностического исследования «сплошным» методом по
всем четырем методикам (оценки локуса контроля, психологических защит, ISTA и экспертной оценки). Всего массив эмпирических данных для последующей их статистической обработки
составил 34 переменных (результаты обследования по 33 шкалам
психодиагностических методик и индекс «классифицирующей»
группы). На первом этапе проводились статистические процедуры
разделения испытуемых на группы на основании оценки меры
сходства статистических результатов этого исследования – а
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posteriori, в соотнесении с данными клинической беседы с последующим подтверждением клинического статуса (основного диагноза). На этом этапе с помощью стандартной опции пакета SPSS
ver.17.0. выполнялись процедуры ЛДА. Оценка точности классификации проводилась при помощи кросс-проверки наблюдений в
анализе (классифицирование каждого наблюдения дискриминантными функциями, рассчитанными по всем другим наблюдениям
выборки, за исключением самого этого наблюдения).
Дальнейший анализ и графическое представление результатов
проводилось в плоскости двух наиболее информативных дискриминантных факторов (функций, DF) – DF1 и DF2 соответственно с
построением внутригрупповых и межгрупповых двухмерных
диаграмм рассеяния. Для каждой классифицируемой группы были
рассчитаны значения нормированных коэффициентов канонических
DF по каждой переменной и были рассчитаны соответствующие
уравнения.
Для последующего анализа выбирались случаи наблюдения,
для которых наблюдалось совпадение результатов статистической и
экспертной классификации случаев (то есть совпадение результатов
процедуры статистической классификации с их кросс-проверкой, с
одной стороны, и результатов экспертного «классифицирующего»
решения, с другой). Численность общей выборки таких случаев
составила 62 наблюдения, в том числе группы «психосоматические
расстройства (N1=29) и «соматические расстройства» (N2=33). Для
этих случаев рассчитывались среднегрупповые первичные статистики по каждой методике. При несовпадении результатов экспертной и статистической оценки приоритет отдавался экспертной
оценке. Численность «предположительно психосоматических» пациентов и составила 10 человек или 29,4% численности выборки
исходно «психосоматических» пациентов (Nпс=34 по данным ЛДА),
а численность «предположительно соматических» пациентов составила 3 человека соответственно (8,3% исходной выборки).
Результаты обследования и их обсуждение.
Определенное расхождение в согласованности результатов
экспертного «классифицирующего» решения: небольшая рассогласованность при классификации «психосоматических» пациентов и
большая мера согласованности – для «соматических». Одним из
объяснений этому является наличие у 33 пациентов заболеваний
очевидно не психосоматического характера (хронического обструктивного бронхита и пневмоний, пороков сердца, аритмий, заболеваний печени и т.п.), что позволило экспертам классифицировать их
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однозначно как «соматических». Во всех 3 случаях рассогласования
в истории болезни в качестве сопутствующего заболевания
указывался диагноз гипертонической болезни.
При оценке клинического статуса «психосоматических»
пациентов было установлено, что у 24 пациентов этой группы
установлен диагноз заболевания из перечня «чикагской семерки», а
у 5 «предположительно психосоматических» пациентов имелись
такие же диагнозы в качестве основных либо сопутствующих. В
остальных пяти случаях указывались диагнозы заболеваний, не
относящихся к этой «психосоматической семерке». Уточнение
нозологической картины в группе «предположительно психосоматических» больных позволило уточнить «классифицирующее»
решение и уменьшить рассогласование между итоговыми экспертными оценками «психосоматических» пациентов в целом.
Такого рода экспертный анализ позволил обосновать для
выполнения процедур ЛДА разделение общей выборки на 4 группы
пациентов: «соматические» (n1=33), «предположительно соматические» (n2=3) «психосоматические» (n3=24) и «предположительно
психосоматические» (n4=10).
Результаты обследования по методике «Я-структурный
тест» Г. Аммона. При оценке средних значений по шкалам методики Г. Аммона в психосоматической и соматической выборках
были получены различия, достоверность которых определялась по
t-критерию Стьюдента, рассчитанному с учетом показателя
степеней свободы для исследуемой выборки (n=62) К=2,00 для р не
ниже р ≤ 0,05.
Обращает на себя внимание, что у «психосоматических»
пациентов на фоне в целом согласованных показателей конструктивности гуман-функций Я установлены достоверно более высокие
показатели по всем шести шкалам их дефицитарности и по четырем
шкалам их деструктивности.
Преобладание дефицитарной и деструктивной тревоги у
«психосоматических» больных отражают наличие у них большего
напряжения адаптивных функций организма, с высокой угрозой
необратимых соматических изменений.
При этом дефицитарный страх проявляется неспособностью в
целом «почувствовать» свой и чужой страх, проявляющейся
недооценкой либо игнорированием объективной опасности, исключением ее из рациональной переработки. Дефицитарный характер
восприятия страха других людей приводит к эмоциональной
неадекватности в оценках действий и поступков окружающих.
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Деструктивная тревога проявляется неадекватной переоценкой
реальных угроз, трудностей; склонностью к панике в ситуации
опасности, дезинтегрирующей поведение. Отмечается боязнь установления новых контактов и доверительных отношений; неспособность обращаться за помощью и поддержкой в трудных ситуациях.
В психосоматическом плане деструктивность тревоги сопровождается чрезмерной выраженностью телесных вегетативных
компонентов эмоциональных реакций.
Более высокие значения показателей дефицитарной агрессии у
психосоматических больных являются следствием раннего запрета
на реализацию их потенциала активности, поиска Объекта и взаимодействия с ним. Такая дефицитарность проявляется неспособностью к установлению контактов и отношений с окружающими,
избеганием дискуссий и ситуаций «соперничества», альтруистичностью и жертвенностью, неспособностью брать на себя какуюлибо ответственность и принимать решения.
Деструктивная агрессия в поведении психосоматических
пациентов проявляется склонностью к разрушению контактов и
отношений (вплоть до неспровоцированных проявлений насилия и
«силового» решения проблем, вербализации своего гнева, разрушительными действиями или фантазиями на эту тему). В случаях
невозможности разрядки такой агрессии на внешнем Объекте, она
может направляться на собственную личность (саморазрушающее и
аутоагрессивное, социальная запущенность и др.).
В концепции методики «Я-структурный тест» Г. Аммона,
выраженность дефицитарного и деструктивного внешнего Я-отграничения рассматривается как проявления недостаточности внешней
границы «Я» и расстройства «внешней» регуляции отношений
личности с окружающей действительностью. В поведении неразвитость внешней границы проявляется гиперадаптацией к внешней
среде, трудностями установления и контроля межличностной
дистанции, чрезмерной зависимостью от окружения; трудностями
дифференциации своих и чужих чувств и переживаний.
Дефицитарность внутреннего Я-отграничения у психосоматических больных понимается как недостаточная сформированность внутренней границы «Я», которая в норме возникает в
процессе структурной дифференциации психического и знаменует
собой возможность формирования подлинно автономного «Я». Как
следствие, слабость внутренней границы «Я» выражается склонностью к чрезмерному фантазированию, необузданной мечтательности, при которых воображаемое едва может быть отделено от
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реальности и контролируемо субъектом. Поведение в целом
непоследовательно, зачастую хаотично и несоразмерно наличной
жизненной ситуации.
Выраженный дефицитарный нарциссизм у психосоматических
больных понимается как снижение способности формировать
целостное отношение к себе, дифференцировать и развивать представления о собственной личности, своих способностях и возможностях. Такой вид нарциссизма проявляется низкой самооценкой,
субмиссивностью, проблемами установления и поддержания «полноценных» межличностных отношений, а также бедностью эмоциональных переживаний.
Деструктивный нарциссизм проявляется искажением возможности личности реалистично ощущать, воспринимать и оценивать
себя. На поведенческом уровне деструктивный нарциссизм проявляется: неадекватной оценкой себя; боязнью близких отношений с
окружающими; искаженным восприятием других и чрезмерной
настороженностью в общении с ними, нетерпимостью к критике,
низкой толерантностью к фрустрациям. Отмечается чувство
враждебности к окружающим, потребность в подтверждении своей
значимости и ценности, а также склонность к построению аутистического мира.
Дефицитарная сексуальность психосоматических пациентов
понимается как задержанная в своем развитии Я-функция сексуальности и является следствием генерализованного запрета на любые
проявления сексуальной активности. Последнее проявляется декларированием и соблюдением отказа от реальных сексуальных
контактов. По сути, речь идет о непринятии своей и чужой телесности. Поведенческими проявлениями дефицитарной сексуальности
являются невысокая оценка своего телесного образа и своей
сексуальной привлекательности, а также склонность обесценивать
сексуальную привлекательность других.
Таким образом, психосоматическим больным свойственна
дисгармоничность «Я»-структуры, проявляющаяся достоверно более высокой дефицитарностью у них гуман-функций страха, агрессии, нарциссизма, сексуальности, внешнего и внутреннего Яотграничения, а также деструктивности тревоги, агрессии, нарциссизма и внешнего Я-отграничения. Выявленные данные хорошо
иллюстрируют теоретические данные о характере имеющегося у
них нарушения субъект – объектных отношений, проявлений психологического дизонтогенеза, наличия патогенных детско-родительских отношений.
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Результаты дискриминантного анализа.
Обращает на себя внимание, что на двухмерном графике дискриминативных функций четко отмечается близость (практически
– до полного совпадения) расположения центроидов обеих
«соматических» групп и очевидная удаленность от них центроидов
обеих «психосоматических групп», к тому же, и различающихся
между собой расположением на графике. Вполне вероятно, что
такой результат может объясняться, во-первых, принципиальными
отличиями в результатах пациентов «соматических» и «психосоматических» групп, а также определенной дискриминативностью
результатов пациентов обеих «психосоматических» групп, вовторых.
Оценка точности прогнозирования отнесения пациентов к той
или иной группе на основании соотнесения с данными кросспроверочной выборки свидетельствуют о достаточно высокой
информативности и прогностическом потенциале полученной
дискриминантной модели. Всего классифицировано правильно
81,4% исходных и 61,4% перекрестно-проверяемых сгруппированных наблюдений. Погрупповой анализ исходных результатов показывает, что полученная модель ЛДА хорошо дифференцирует
«психосоматических» и «соматических» пациентов от пациентов с
«вероятностной» классификацией. В тоже время анализ кросспроверочных данных свидетельствует о снижении дискриминантной способности этой модели в отношении «соматических»
пациентов и инверсию (фактически – утрату) такой способности в
отношении «предположительно психосоматических» пациентов.
Другими словами, исключение из «соматической» выборки хотя бы
одного случая увеличивает вероятность ошибочной классификации
нового случая почти вдвое (с 18,2% до 40,4%, т.е. с 1-го до 2-х
случаев из 5-ти). В свою очередь, исключение какого-либо одного
«предположительно психосоматического» случая из их выборки
резко снижает точность их классификации, прежде всего – в
сторону (гипер?)диагностики новых случаев как истинно «психосоматических». Полученные данные свидетельствуют, что результаты обследования пациентов этой группы относительно более
«размытые», но с тенденцией к интерпретации их как более «психосоматических». Отметим, что такие результаты ЛДА послужили
дополнительным аргументом в пользу возможности включения в
«психосоматическую» выборку 5-ти «условно психосоматических»
случаев наблюдения (пациентов с «психосоматическими» диагно-
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зами, отнесенных к этой группе по результатам экспертной
классификации).
Таким образом, результаты ЛДА достаточно надежно
подтверждают результаты «классифицирующих» экспертных решений, особенно в части определения пациентов «чистых» групп:
«психосоматические» и «соматические» больные. Поэтому сформированные с учетом результатов ЛДА выборки «психосоматических»
и «соматических» пациентов можно считать относительно гомогенными и репрезентативными, а рассчитанные данные по нормированным коэффициентам канонических дискриминантных
функций позволяют выделить наиболее информативные психодиагностические данные (в плане их потенциала для дифференцирования «психосоматических» и «соматических» вариантов заболеваний). Но наиболее важным, на наш взгляд, является подтверждение достоверности относительно однородных результатов по
методике ISTA, полученных на доказательно однородной выборке
психосоматических пациентов с нозологически разными заболеваниями. Такой вывод обосновывает клиническую гипотезу о наличии определенных личностных структурных образований как
психодинамических факторов риска развития психосоматического
расстройства.
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Резюме: Съществуват различни концепции за понятието вероятност
като общото между тях е, че те дават количествена оценка за сбъдване
на дадено събитие. Настоящото изследване има за цел да изясним някои
въпроси, засягащи субективната вероятност.
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Abstract: There are different concepts of probability as a concept in
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This research aims to clarify some issues concerning for subjective probability.
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1. Въведение
Съществуват различни концепции за понятието вероятност на
едно случайно събитие. Общото за тях е, че всички те дават количествена оценка за сбъдване на дадено събитие. С цел да изясним
някои въпроси, засягащи настоящото изследване последователно ще
разгледаме двете основни концепции за вероятност – обективната и
субективна.
Обективната или класическата вероятност на събитието A ,
която се бележи със символа P( A) , се дефинира чрез формулата
m
, където n на брой на всички възможни изходи, а m на
n
брой благоприятните изходи за събитието A . Тук трябва да
P( A) =

отбележим, че посочените по-горе изходи трябва да са единствено
възможни, да са равновъзможни и две по две да са несъвместими.
Ясно е, че обективната вероятност на едно събитие не зависи
от желанията, мнението и вижданията на субекта. Всеки субект
малко или много притежава някаква представа за това каква е
възможността да се сбъдне дадено събитие и неговото мнение може
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да съвпада или да се различава от обективната вероятност. Така
въвеждаме ново понятие – субективна вероятност. С π ( A) ще означаваме субективната вероятност на събитието A . Ясно е, че субективната вероятност е уникална и кореспондира само с дадената
личност, като различни личности могат да имат еднакви или
различни субективни вероятности за едно и също събитие.
Трябва да отбележим, че субективната вероятност има голямо
значение в теорията за вземане на решения, а по-общо разгледано
може да се каже, че това се отнася за разумното човешко съществуване. В много случай лицето, вземащо решения няма време или
възможност да направи точни пресмятания и затова разчитан на своя
жизнен опит, обученост и интуиция. Така то взема своите решения
въз основа на своите субективни вероятности за заобикалящите го
случайни събития [1] [2] [5].
Навярно много хора бързо биха отговорили правилно на
въпроса: „Каква е вероятността да се падне лице при хвърляне на
една правилна монета?” Правилният отговор е 50 %. Ако сега
поискаме нов бърз отговор на въпроса: „Каква е вероятността да се
падне лице при хвърляне на една правилна монета, ако на предното
хвърляне се е паднало лице?” Правилният отговор отново е
P( A) = 0,5 , но за много хора това навярно не е така. Те биха определили своята субективна вероятност например на π ( A) = 0,4 или
π ( A) = 0,25 . Разбира се биха мотивирали своя отговор с факта, че при
много хвърляния броя на падналите се лица и гербове е почти равен.
От тук те правят грешния извод, че след като на първото хвърляне се
е паднало лице, то на следващото хвърляне вероятността да се падне
лице е по-малка. Така получаваме P( A) > π ( A) . Възможни отговори
са също така P( A) < π ( A) и P( A) = π ( A) . Тук трябва да отбележим, че
“монетата няма памет” и резултатите от предни хвърляния на
монетата нямат значение за текущия резултат.
2. Цел на изследването
Целта на изследването е да се проучи близостта на субективната вероятност до обективната и да се анализират някои найчесто срещани грешки при работа с вероятности на случайни
събития. За постигане на целта е разработен тест с 10 въпроса, като
някой от тях са сходни на въпросите от известни аналогични
експерименти, проведени в чужбина [1] [3]. Използвайки резултатите
от изследването може да се направи анализ на редица фактори, които
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влияят на хората при вземането на решения в условията на
неопределеност [6].
В експеримента участват две групи:
(1) Първа група се състои от 19 специалиста с висше образование. Тези хора имат образование преди всичко в области като
математика и компютърни науки. Характерното за тях е, че всички са
изучавали теория на вероятностите, разбира се някои повече, а други
по-малко. Друга важна особеност за тази група е, че повечето от тях
почти не използват познатия по вероятности в професионалната си
дейност. Представителите на тази група са преди всичко на средна
възраст и имат сериозен жизнен опит.
(2) Втора група се състои от 49 студента от различни специалности на Варненския свободен университет. Характерното за
тази група е, че те почти нямат обучение по теория на вероятностите.
Групата се състои от млади хора със сравнително малък жизнен опит.
От тук можем да направим извода, че общо в изследването
участват 68 човека над 18 годишна възраст. Времето за работа на
всеки участник в изследването бе максимум от 15 минути. Участничките трябваше да разчитат преди всичко на знанията и интуицията си и това е причината да не се използват калкулатори или
други изчислителни устройства.
3. Основни бележки
Последователно да разгледаме въпросите, да коментираме верния отговор и да покажем резултатите както по групи така и общо.
Въпрос 1. Имаме една симетрична монета, която последователно се хвърля няколко пъти. При всяко едно хвърляне може с
една и съща вероятност от 50 % да се лице или герб. Монетата е
хвърлена последователно пет пъти и резултатите са записани хронологично. Коя последователност от събития е по-вероятно да се
случи?
(а) ЛЛЛЛЛ;
(б) ЛГЛГГ;
(в) Двете последователности от събития са равно вероятни.
Отговор. Правилният отговор е, че двете последователности от
събития са равно вероятни и тази вероятност е равна на 0,55. Както се
казва „монетата няма памет” и резултата от всяко едно хвърляне е
независим от предходните. В теория на вероятностите това се нарича
серия от независими опити.
Резултати. Вярно отговорили 16+35=51 или 75 %.
Въпрос 2. Имаме една симетрична монета, която последователно се хвърля осем пъти и се случва така, че при всяко хвърляне
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се пада лице. Кое събитие е по-вероятно да се сбъдне на деветото
хвърляне?
(а) Лице;
(б) Герб;
(в) Двете събития са равно вероятни.
Отговор. Правилният отговор е, че двете събития са равно
вероятни и тази вероятност е 50 %, защото резултата на деветото
хвърляне не зависи от резултатите на предходните хвърляния.
Резултати. Вярно отговорили 15+25=40 или 59 %.
Въпрос 3. Една симетрична монета се хвърля шест пъти. Не се
отчита последователността на резултатите на всяко едно от шестте
хвърляния, а само крайния сумарен резултат. Например, при последователността от събития ЛГГЛГЛ имаме сумарен резултат от три
пъти лице и три пъти герб. Кое събитие е по-вероятно да се случи?
(а) Сумарно да се паднат три пъти лице и три пъти герб;
(б) Сумарно да се паднат четири пъти лице и два пъти герб;
(в) Двете събития са равно вероятни.
Отговор. От гледна точка на теория на вероятностите тук се
използва формулата на Бернули, която има вида Cnk p k q n − k . За (а)
имаме вероятност

6.5.4
.0,53.0,53 = 20.0,56 , а за (б) получаваме
1.2.3

6.5.4.3
.0,54.0,52 = 15.0,56 . Окончателно получаваме, че (а) е по1.2.3.4

вероятно от (б). По-прости са следните разсъждения. При шест
хвърляния най-вероятно ще имаме равен брой лица и гербове.
Следователно по-вероятно е да се случат три пъти лице и три пъти
герб в сравнение с всеки друг изход, включително и изхода от четири
пъти лице и два пъти герб.
Резултати. Вярно отговорили 2+11=13 или 19 %.
Въпрос 4. На един симетричен куб четири от страните са
оцветени в червено, а останалите две в зелено. Кубът се хвърля и
след като падне се наблюдава цвета на горната страна. Кой цвят повероятно ще се падне при едно хвърляне на куба?
(а) Червен;
(б) Зелен;
(в) Двата цвята са равно вероятни.
Отговор. Правилният отговор е червен, защото вероятността да
се падне червен цвят е 4 6 , а зелен - 2 6 . Тук използваме директно
формулата за класическата вероятност.
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Резултати. Вярно отговорили 16+40=56 или 82 %.
Въпрос 5. На един симетричен куб четири от страните са
оцветени в червено, а останалите две в зелено. Кубът се хвърля и
след като падне се наблюдава цвета на горната страна. Опитът се
провежда 56 пъти и се случва изненадващ резултат - винаги се е
падало червено. Кой цвят по-вероятно ще се падне при следващото
хвърляне на куба?
(а) Червен;
(б) Зелен;
(в) Двата цвята са равно вероятни.
Отговор. Правилният отговор е червен, защото вероятността да
се падне червен цвят е 4 6 , а зелен - 2 6 . Тук имаме, че куба „няма
памет” и отново използваме формулата за класическата вероятност. В
условието имаме подвеждаща информация.
Резултати. Вярно отговорили 13+21=44 или 65 %.
Въпрос 6. Хвърлят се едновременно два симетрични зара и се
наблюдава сумата от точките им, паднали се отгоре. Тази сума може
да бъде всяко цяло число от 2 до 12. Коя сума е по-вероятно да се
падне?
(а) 7;
(б) 11;
(в) Двете суми са равно вероятни.
Отговор. Вероятността да се падне сума 7 (има 6 благоприятни
елементарни събития от общо 36) е 6 36 , а сума 11 (има 2
благоприятни елементарни събития от общо 36) - 2 36 . Следователно
по-вероятно е да се падне сума 7 отколкото сума 11. Тук отново
използваме директно формулата за класическата вероятност, но при
по-сложно описание на пространството от елементарните събития.
Резултати. Вярно отговорили 9+17=26 или 38 %.
Въпрос 7. В две кутии има моливи – черни и червени. В
първата кутия има 4 черни и 6 червени молива, а във втората кутия
има 3 черни и 7 червени молива. Искаме да вземем черен молив, но
вземайки един молив от коя да е кутия не можем веднага да видим
неговия цвят. Цвета на молива можем да определим по-късно. Имаме
право само на едни опит и не можем да се коригираме, а черния
молив ни трябва много. Коя кутия ще изберете?
(а) Първата;
(б) Втората;
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(в) Няма значение.
Отговор. Правилният отговор е първата кутия. Лесно се
съобразява, че вероятността да се извади черен молив при първата
кутия е 0,4, а при втората – 0,3.
Резултати. Вярно отговорили 14+35=49 или 72 %.
Въпрос 8. Хвърляме едновременно две еднакви и симетрични
монети. Имаме следните възможности: да се паднат еднакви страни
на двете монети (две лица или два герба) или различни страни (едно
лице и един герб). Кое събитие е по-вероятно да се случи?
(а) Да се паднат еднакви страни на двете монети;
(б) Да се паднат различни страни на двете монети;
(в) Двете събития са равно вероятни.
Отговор. Правилният отговор е, че двете събития са равно
вероятни. От условието може да се направи грешния извод, че броя
на елементарните събития е три, а той в действителност е четири.
Пространството от елементарните събития е {ЛЛ,ЛГ,ГЛ,ГГ}.
Резултати. Вярно отговорили 17+35=52 или 76 %.
Въпрос 9. Хвърляме едновременно две еднакви и симетрични
зара. На първия зар страните с 1, 2 и 3 точки са оцветени в червено, а
останалите в зелено. На втория зар страните с 1, 2 и 3 точки са
оцветени в зелено, а останалите в червено. Кое събитие е по-вероятно
да се сбъдне?
(а) Да се паднат едновременно червени страни на двата зара;
(б) Да се паднат едновременно четни страни на двата зара;
(в) Двете събития са равно вероятни.
Отговор. Вероятността да се паднат едновременно червени
страни на двата зара е 9 36 (има 9 благоприятни елементарни
събития от общо 36). Вероятността да се паднат едновременно четни
страни на двата зара е 9 36 (има 9 благоприятни елементарни
събития от общо 36). Следователно двете събития са с равна
вероятност.
Резултати. Вярно отговорили 17+37=54 или 79 %.
Въпрос 10. По случаен начин оцветяваме страните на две
симетрични монети в червено и зелено, като едната страна на всяка
монета е червена, а другата е зелена. Хвърляме едновременно двете
монети. Кое събитие е по-вероятно да се сбъдне?
(а) Да се паднат такива страни на монетите така, че едната да е
лице, а другата – герб;
(б) Да се паднат едноцветни страни на двете монети;
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(в) Двете събития са равно вероятни.
Отговор. Правилният отговор е, че двете събития са равно
вероятни. Когато наблюдаваме резултат лице или герб имаме
следното пространството от елементарни събития {ЛЛ,ЛГ,ГЛ,ГГ}.
Следователно в случай (а) имаме вероятност 2 4 . Когато наблюдаваме резултат червено или зелено имаме аналогично пространство
от елементарни събития {ЧЧ,ЧЗ,ЗЧ,ЗЗ}. Следователно при случай (б)
имаме вероятност 2 4 .
Резултати. Вярно отговорили 14+35=49 или 72 %.

4. Детайлизирани резултати и изводи
Първо да разгледаме отговорите на всеки отделен въпрос в
първа група, състояща се от 19 човека. Получените резултати са
поместени в Таблица 1.
въпрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1: Резултати на първа група по въпроси
верни отговори
грешни отговори
16 = 84 %
3 = 16 %
15 = 80 %
4 = 20 %
2 = 11 %
17 = 89 %
16 = 84 %
3 = 16 %
13 = 68 %
6 = 32 %
9 = 47 %
10 = 53 %
14 = 74 %
5 = 26 %
17 = 89 %
2 = 11 %
17 = 89 %
2 = 11 %
14 = 74 %
5 = 26 %

В Таблица 2 е дадена информация за представянето на участниците в първа група.
Таблица 2: Представянето на участниците в първа група
верни : грешни
брой анкетирани
10 : 0
1=5%
9:1
6 = 32 %
8:2
0=0%
7:3
5 = 27 %
6:4
4 = 21 %
5:5
1=5%
4:6
1=5%
3:7
1=5%
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Като допълнителна информация към правилното тълкуване на
информацията от горната таблица трябва да споменем, че при
случайно отговаряне на въпросите от страна на участниците в
анкетата трябва числовото отношение на верни към грешни отговори
да бъде 3 към 7. Забелязваме, че само един участник има такъв резултат и няма участник с по-слаб резултат.
Сега да разгледаме отговорите на всеки отделен въпрос във
втора група, състояща се от 49 човека. Тази информация е дадени в
Таблица 3.
въпрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 3: Резултати на втора група по въпроси
верни отговори
грешни отговори
35 = 71 %
14 = 29 %
25 = 51 %
24 = 49 %
11 = 22 %
38 = 78 %
40 = 81 %
9 = 19 %
21 = 43 %
28 = 57 %
17 = 35 %
32 = 65 %
35 = 71 %
14 = 29 %
35 = 71 %
14 = 29 %
37 = 76 %
12 = 24 %
35 = 71 %
14 = 29 %

В Таблица 4 са дадена резултатите от представянето на участниците във втора група.
Таблица 4: Представянето на участниците във втора група
верни : грешни
брой анкетирани
10 : 0
0=0%
9:1
2=4%
8:2
7 = 15 %
7:3
8 = 16 %
6:4
13 = 27 %
5:5
7 = 15 %
4:6
7 = 15 %
3:7
4=8%

Сравнявайки резултатите на двете групи можем да направим
извода, че първата група има по-добри резултати, т.е. субективните
вероятности са по-близки до обективните. Задължени сме да направим и друг важен извод, а именно, че и при двете групи резултатите
са лоши. Авторите очакваха по-добри резултати и най-вече от
първата група.
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5. Обобщение и заключение
Субективната вероятност отразява силата на увереността на
субекта относно сбъдването на едно събитие. Естествено е
различните субекти да имат различна увереност за сбъдването на
дадено събитие и оттук различни субективни вероятности. Например
да разгледаме различните събитията A и B , и субектите x и y .
Възможно е да се случи π x ( A) < π x ( B) и π y ( A) > π y ( B) , а би трябвало
да бъде π x ( A) < π x ( B) и π y ( A) < π y ( B ) . От този факт следва, че
субектите може да вземат различни решения и да са убедени, че
точно тяхното решение е рационалното. В някои случаи това
разминаване може да има положително значение (все пак субектите
за различни), но в други – отрицателно (реалната действително е
обективна и не зависи от преценката на даден субект).
Когато субектът взема своето решение само въз основа на
своите субективни вероятности, имаме следните два основни случая:
(1) Субектът няма или има много малки познания по теория на
вероятностите. В резултат на своето незнание този субект не може да
използва апарата на теория на вероятностите, включително и
формулите за пресмятане на вероятности.
(2) Субектът познава теория на вероятностите и може да я
използва при вземане на своето решение. Използва единствено
своята субективна вероятност, когато не разполага с обективната.
Ясно е, че в първия случай лицето, вземащо решения разчита
само на своята жизнен опит, интуиция и „здрав разум”. Тук липсва
научен подход при вземането на решението. Научният подход
виждаме преди всичко във втория случай.
В заключение можем да кажем, че когато субективната вероятност се различава от обективната навярно лицето, вземащо решения
често ще взема неправилни решения. Изучаването на теорията на
вероятностите допълва нашите представи за неопределеността на
среда и дава знания за вземане на адекватни решения. Голяма част от
пионерите, занимаващи се с теория на вероятностите са били
комарджии. Те са искали да анализират възможното бъдещо развитие
на хазартната игра, в която са заложели пари, и са достигнали до
идеята за класическата или обективната вероятност [3] [4]. Забележете, че те са искали не да разчитат на субективната си вероятност,
а на обективната. Само така биха вземали правилни решения и биха
печелели по-често.
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ВЛИЯНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ В РЕКЛАМАТА
ВЪРХУ ОЦЕНКАТА НА МАРКАТА
Валентина Кожухарова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, България,
e-mail: valentina_kojuharova@abv.bg
Резюме: В доклада се разглежда ролята на емоциите в съвременния
маркетинг за изграждане и поддържане на марка. Вниманието е
насочено към рекламите, служещи си с емоционална стимулация, и
възможностите, които те предлагат за привличане вниманието на
потребителя и засилване харесването на търговската марка. В
контекста на наситеното с реклами медийно пространство на
привличането на вниманието на потребителя се отдава голямо значение,
а в пренаситения от стоки и услуги пазар, марката е решаваща за
потребителския избор. Необичайните и интригуващи реклами, изграждането на привлекателен образ на марката посредством комуникация с
потребителя са отговор на нарастващата конкуренция на полето на
пазара.
Abstract: This paper examines the role of emotions in contemporary
marketing to build and maintain a trademark. The focus is on advertising that
stimulates emotions and on the opportunities it creates for attracting
consumers’ attention and increasing the trademark liking. The mass media is
saturated with advertising but continuing to attract consumers’ attention
remains key, while at the same time markets are full of products and services
and it is the trademark that dictates the consumer choice. Unconventional and
intriguing advertisements, as well as the creation of an appealing trademark
personality that communicates with consumers are the response to the growing
competition in the market.
Ключови думи: емоции, реклама, потребителско поведение, марка

Увод
Психологическите познания намират все по-широко приложение в различни сфери на живота и бизнеса. Познаването на
потребителите, които преди всичко са хора със свои личностни
специфики, потребности, ценности, мотиви, спомага за намирането
на нови решения на все по-сложни проблеми, включително и на
полето на пазара.
Съвременното общество е консуматорско – стимулира се
потребление на все повече, по-нови и по-добри стоки и услуги.
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Пренаситени от стоки, услуги, рекламни стимули, потребителите
търсят не просто удовлетворяване на потребностите си, а преживявания. Това налага ситуацията на полето на пазара да бъде променена – в центъра на вниманието на рекламните и маркетинговите
специалисти попадат потребителите, а не предлаганите продукти.
Възгледът за потребителите като рационално действащи икономически субекти, които правят своя избор на базата на анализ и оценка
на съществуващите алтернативи и избират най-изгодната сред тях,
трябва да бъде преразгледан. Съвременният човек изпитва не
толкова глад за стоки, колкото глад за емоции. Обръща се към
пазара като към поле на забавление. Пазаруването се превръща в
развлечение, в събитие с добавена стойност. Дори предлаганите
продукти да не са качествено различни, се наблюдава тенденцията
те да бъдат представяни по качествено различни начин, било то с
променена опаковка, с провокативна реклама. Целта е не просто
продуктът да бъде представен по възможно най-добър начин, да
бъдат изтъкнати неговите предимства и достойнства пред всичи
други на пазара, а да бъде откроен в съзнанието на аудиторията като
нещо специално.
Ключът към успеха в тази променена пазарна действителност е
поддържането на отношения с потребителя, персонализиране на
марките, създаване на емоционална връзка между тях и потребителя, предизикването на „добавъчно удовлетворение“ в резултат на
употребата на точно определена марка.
1. Същност и роля на емоциите в рекламата
Въпреки множеството емпирични изследвания и теоретични
постановки относно емоциите и тяхната роля в човешкия живот,
поради едни или други причини психологията като наука пренебрегва проблематиката до 80-те години на ХХ век.
К. Изард описва и проследява в своите трудове различните
възгледи за същността и функцията на емоциите. Американският
психолог отбелязва, че в рамките на социалните науки някои от
изследователите свеждат емоциите до чисто висцерални функции,
до проявления на нервната система, а други подчертават важността
на външните им прояви. Според трети емоциите са подчинени на
когнитивните процеси - разумът е определящата характеристика на
човешката същност. Смисълът на индивидуалното съществуване се
състои в познавателно-интелектуалната дейност. За други изследователи обаче ученето чрез емоционалните преживявания в лично713

стен и социален план е не само равностойно на познавателноинтелектуалната дейност, а дори е с по-голяма сила в хода на индивидуалното развитие [5]. Независимо от разногласията във вижданията, свързани с природата на емоциите и тяхното значение в
личностното функциониране, ролята им в различните аспекти на
човешкия живот е безспорна. Изключение не прави сферата на
маркетинга и рекламата. Съпътстващите емоциите вътрешни възбуждения, засегнати във физиологичните теории за емоциите, в
контекста на потребителското поведение могат да бъдат разглеждани като активиране на потребителите, които възприемат повече
информация, обработват я по-бързо и проявят в по-голяма степен
дейностна готовност. Потребителят употребява стоки не само за да
осигури или възстанови равновесното състояние на организма чрез
задоволяване на базисните физиологични потребности, които
Ейбрахам Маслоу поставя в най-ниското ниво на йерархичната
пирамида на потребностите, но той се стреми към активиращи
преживявания, които най-често нямат директна връзка със същинската цел на потреблението. Предизвикването на положителни
емоции в процеса на възприемане на стоката или рекламата за нея
се превръщат в аксиома в маркетинга и рекламата, категоричен е
Вит Ценьов [4].
Рекламата възниква и се развива с една конкретна функция –
да продаде. На тази основа потребителят не я възприема като
достоверен източник на информация за съществуването на
определна стока или услуга, нито като средство за формиране на
поведението му на полето на пазара. Възприема я като средство за
манипулация, срещу което проявява сериозни съпротиви. Недоверието към пазарната комуникация и особено към рекламата го
прави индиферентен и дистанциран. Става все по-трудно вниманието му да бъде привлечено и задържано.
За да се справят с издигнатите бариери по отношене на рекламата, рекламните специалисти установяват, че трябва да заложат на
необичайните, парадоксалните форми на представяне, на интригуващите рекламни съобщения, на онези, които успяват да предизвикат емоции. Едни от най-често използваните в рекламната практика средства за въздействие, за скъсяване на дистанцията с
потребителите, за установяване или заздравяване на връзката с
търговската марка, са хуморът и еротиката. Хуморът предизвиква у
хората положителни емоции, съпроводени със смях и експресия,
което се отразява по благоприятен начин върху възприятието на
рекламата, спомага за положителния отклик на рекламното посла714

ние и осигурява висока разпознаваемост на продукта и марката [4].
Рекламите, които ни разсмиват, ни карат и да харесваме повече
рекламирания продукт. Олсон и Роез (1995) доказват, че рекламите
с хумористично съдържание подобряват настроението ни, а Мадън
(1988) установява, че предизвикват по-положителни чувства от
нехумористичните, които се пренася върху марката [9].
Еротиката в рекламата също успява успешно да привлече
вниманието на аудиторията. Според Фройд либидото е най-важният
човешки мотив (драйв) - либидото е отпечатано силно и завинаги в
подсъзнанието. Поради тази причина приложението на сексуални
елементи в рекламната комуникация успява да стигне до широка
аудитория, отбелязва Х. Кафтанджиев [1]. Авторът подчертава, че
ролята на еротиката не се изчерпва с предизвикване на интерес към
рекламата, а когато стимулът е добре подбран, еротизираната реклама изгражда ефективен имидж на марката по отношение на някои
потребителски групи.
Хуморът и еротиката способстват да се обърне внимание на
рекламата и марката, да се изградят по-силни връзки между името
на марката и предлагания продукт. Найфенгер, Кромер и Хойер са
категорични, че успехът на една марка в сравнение с всички
останали на пазара, се състои именно в създаването на асоциации с
уникални по съдържание емоции [6]. За Рийвс марката е „концентриран израз на чувствата”, а рекламата е начин емоциите да бъдат
визуализирани [3].
Емоционалното стимулиране, от една страна, има редица положителни ефекти, но от друга страна крие рискове, като т. нар.
„вампир-ефект“ [2]. Потребителите обръщат внимание на самото
рекламно изображение, а не на информацията, която се предоставя.
Възпрепятства се запомнянето на продукта и марката. Хуморът и
еротиката могат да предизвикат нееднозначни реакции от страна на
реципиентите и възможни негативни последствия върху марката.
Това ни дава основание да твърдим, че емоциите не са „панацея” за
рекламната практика и при не малко стоки и услуги се явяват
неподходящо средство. Използването им в рекламата трябва да бъде
съобразено с продуктовата група, с това дали марката е нова или
позната на пазара, със специфика на аудиторията.
2. Приложение на емоциите в рекламата
С цел да се установи дали рекламите, които си служат с
емоционална стимулация, се харесват повече и да се провери какво
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е влиянието на хумора върху общата оценка на рекламата и върху
оценката на марката, бяха проведени две независими изследвания.
Те са проведени с различни извадки изследвани лица. Използвани
са две методики и различни реклами като стимулен материал.
Задачите, които си поставят и двете изследвания, макар служещи си
с различен инструментариум, се състоят в това да се провери как
влияят емоциите върху общата оценка на рекламата и марката, да се
провери кои реклами се харесват повече – тези с хумористичен
елемент или без, както и да се установи дали съществуват различия
в ефектите от въздействието на различните по характер реклами в
зависимост от пола, възрастта и образованието на изследваните
лица.
Първото изследване е инструментално базирано на скалата на
Шлингер (VRP) за измерване на афективните реакции на реципиентите към рекламата [8]. Шлингер има за цел да изследва емоциите
на реципиентите при възприемане на рекламата, част от айтемите
обаче измерват когнитивните аспекти на рекламата. Скалата се
състои от седем подскали – „Развлечение“, „Объркване“, „Релевантни новини“, „Засилване на търговската марка“, „Емпатия“, „Осведоменост“, „Отчуждение“. За целите на настоящото изследване са
използвани айтемите от подскали „Развлечение” и „Засилване на
търговската марка”.
В изследването вземат участие 68 произволно избрани лица, от
които 35 са жени (51%), а и 33 са мъже (49%). Изследваните лица са
разпределени в две възрастови групи – под и над 35 години –
съответно 33 (49%) в първата възрастова група, а и 35 (51%) във
втората. Със средно образование са 38 (56%) от участниците, а 30
(44%) са висшистите. На изследваните лица са показани 4 реклами по две реклами (две с емоционалната стимулация и две неутрални)
на 2 марки. Рекламите са на цигари (Camel) и алкохол (Savoy).
Покупката на продукти от тази група представляват рутинни покупки с нисък риск, ниска включеност и често служат за самонаграждаване на индивида. Потребителите купуват такъв тип продукти, водени от хедонистични потребности, от търсене на емоции.
Поради тези причини е удачно и използването на емоциите като
стимули в рекламите им.
Едната реклама на Camel залага на хумора и закачката с
потребителя. Изображението на камилата, опитала да се скрие с
хартиен плик, е пояснено от текста: „И със затворени очи можете да
разпознаете един Camel”. Съчетание на хумор и еротика има в
рекламата на Savoy. Рекламата развлича със ситуацията, която
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показва, а участниците в нея очевидно са две жени и един мъж
помежду им. Провокацията е допълнена от текста: „Погледни на
живота от друг ъгъл”. Неутралните реклами на Camel и Savoy пък
залагат на познатостта и логото на марките. /Виж фигура 1/.

Фигура 1: Реклами на Camel и Savoy

И двете реклами, служещи си е емоционална стимулация,
получават по-високи оценки в сравнение с рекламите на същите
марки, но неутрални по съдържание (съответно, x•=1,20 срещу
x•=-0,39 за Camel и x•=0,79 срещу x•=-1,20 за Savoy). Сравнението по скала „Развлечение” между рекламите с емоция и
неутралните е в полза на първите (x•=0,97 срещу x•= – 0,80).
Получените резултати за пореден път потвърждават въздействието
на емоционалните стимули, които, приложени в рекламата, са
ефективни по отношение на харесването. Емоциите се отразяват по
благоприятен начин върху възприятието на рекламата и спомагат за
положителния отклик на рекламното послание.
Възприемането на емоцията в рекламата не се влияе от пол,
възраст или образование по данните от проведеното изследване.
Респондентите – жени и мъже - не се ръководят от стереотипи по
отношение на ролята и поведението си. Емоциите са все по-малко
мъжки и все по-малко женски. Хумористичните реклами и тези без
хумор се възприемат по сходен начин от представителите на двата
пола. Изследваните лица се влияят от сходни рекламни стимули,
харесват оригиналните реклами и се смеят на добре поднесените
закачки.
Разглежданите реклами, освен че предизвикват любопитство
чрез изображенията, задържат вниманието и с рекламните апели,
които поясняват визуалното изображение и активират когнитивни
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структури по посока на марката. В проведеното изследване и двете
реклами, служещи си с емоционална стимулация, съдържат рекламен апел, който пояснява изображението: „Savoy: Погледни на
живота от друг ъгъл” и „Camel: И със затворени очи можете да
разпознаете един Camel”. Нехумористичните реклами, от друга
страна, залагат единствено и само на името на марката - съответно:
„Camel” и „Savoy”.
Оценките, които получават рекламите по скала „Засилване на
марката“, ни дават възможност да разгледаме влиянието на емоциите в рекламата върху оценката на марката. И при четирите
реклами прави впечатление, че средните оценки по скалата „Засилване на марката“ са положителни, когато рекламите са оценени
положително по скала „Развлечение“ и са харесвани от реципиентите. Когато рекламите са оценени негативно по скалата „Развлечение”, средната оценка по скалата „Засилване на марката“ също е с
отрицателен знак. Явно стимулът и дистракторът са добре подбрани. За Camel оценката по скала „Засилване на марката“ е x•=0,35
при рекламата с хумористичен елемент и x•=-0,01 при втората
реклама на марката. За Savoy стойностите по скала „Засилване на
марката“ след въздействието на рекламата с хумор и еротика и
неутралната реклама са съответно x•=0,29 и x•=-0,3. Сравнително
малките разлики в стойностите биха могли да се обяснят с
познатостта на марките. В каква степен емоцията в рекламата се
оказва решаваща за преценката и възприятието на потребителя по
отношение на марката, предстои да бъде проверено и в следващото
изследване.
Второто изследване е базирано инструментално на въпросника
“Информационно и трансформационно съдържание на рекламата ”
на Путо и Уелс. [7] Авторите на тази методика разграничават две
подскали, спрямо които могат да бъдат оценявани рекламните
въздействия. Kато информационни реклами (подскала „Информация“) се определят онези реклами, които предоставят фактологична,
релеванатна на търговската марка информация, така че потребителите да изпитват по-голяма увереност относно предимствата на
рекламираната стока или услуга при осъществяване на покупка.
Трансформационни реклами (подскала „Развлечение“) са онези
реклами, които придават на потенциалните потребители опит и
преживяване, които не биха възникнали без излаганаето на съответното рекламно въздействие. С оглед поставените цели на настоящата разработка и изследването на различни по съдържание
реклами върху оценката на марката, към оригиналния въпросник на
Путо и Уелс са добавени три твърдения, ориентирани към марката.
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Изследваните лица са 85 произволно избрани, от които 46 са
жени (54%), а 39 са мъже (46%). Изследваните лица са разпределени в две възрастови групи – под и над 35 години, като 56 (66%)
попадат в първата възрастова група, а 29 (34%) попадат във втората
възрастова група. От изследваните лица 59 (70%) са с висше образование, а 26 (30%) са със средно. За стимулен материал са подбрани две печатни реклами на марката Braun. Двете реклами си
служат с различни изразни средства – емоционална стимулация и
предоставяне на информация. Изследването на две различни по
съдържание реклами ще ни даде възможност да разгледаме какъв е
повлияващият ефект на рекламата върху оценката на марката.
Рекламираният продукт е електрическа самобръсначка. Продуктът
попада в групата на стоките, имащи за цел да удовлетворят
потребности от естетичен характер.
Първата реклама на Braun си служи с емоционална стимулация. В хумористичната реклама се прави сравнение и се насочва
вниманието към приликите между шимпанзето и човека, разликата
очевидно прави самобръсначката. Втората реклама залага на предоставянето на информация, на съобщаването на цената на продукта и на обещанието за подарък при осъществяване на покупка.
/Виж. фигура 2/.

Фигура 2: Реклами на Braun

Изследваните лица не намират за особено информативна, интересна и развлекателна рекламата с текст, за което говорят отрицателните стойности на средните оценки по подскали информационна
(x•=-0.0912) и трансформационна функция на рекламата (x•=0.4627). Въз основа на получените резултати по подскали за
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рекламата, можем да кажем, че като цяло тя не допада на изследваните лица.
Получените стойносности по подскали Трансформационна и
Информационна функция на рекламата за хумористичната реклама
на Braun са съответно x•=0.4165 и (x•=-0.2235). Рекламата е
успяла да привлече вниманието на изследваните лица и да ги
развесели, но изследваните лица оценяват отрицателно рекламното
изображение като носител на информация. Това е реклама, която се
определя като забавна, развличаща и интересна и от двата пола.
Очакванията към такъв тип реклами, залагащи на забавните
елементи, са за засилване на търговската марка чрез емоционална
стимулация. Получените резултати по подскала оценка на марката
потвърждават както твърденията на теоретиците, така и резултатите
от емпирични изследвания на ефекта от въздействието на емоцията
върху реципиента.
Демографските характеристики не са значим фактор за оценката на рекламата. Изследваните лица възприемат информацията,
която е значима за тях. Под въздействие на емоцията реципиентите
са по-склонни да се наслаждават на стимулния материал.
Получените средни оценки по подскала Оценка на бранда и за
двете реклами, имат позитивни стойности. Нехаресването на рекламното изображение не оказва влияние върху оценката на бранда,
получената средна стойност по подскала Оценка на бранда е
x•=0.6314. Потребителите са имали досег с марката, въз основа на
което е формирана цялостна положителна нагласа към нея. Както
редица изследвания сочат, оценката, която се дава въз основа на
личния опит с продуктите на определена марка, е най-трайна.
Рекламното изображение има за цел да представи продукта, да
информира или стимулира покупателна активност, но когато говорим за изграден бранд, рекламата не е в състояние да окаже
съществено влияние.
Оценката на дадена на марката след въздействието на рекламата, служеща си с емоционална стимулация, обаче е повече от два
пъти по-голяма от получената оценка след въздействието на
рекламата, предоставяща информация. Средната стойност по подскала Оценка на бранда е x•= 1.3961. Изследваните лица оценяват
позитивно марката. Рекламното изображение е допринесло за положителните стойности. Подобен ефект се получава при установени
на пазара и добре познати на потребителите марки. Рекламата,
която си служи с емоционална стимулация, успява да засили вече
формираната положителна нагласа към марката.
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***
Пренаситен от дразнителите на околната среда, формирал негативна нагласа към рекламата като недостоверен източник на информация, потребителят й отделя все по-малко внимание. Използването
на емоцията в рекламата се превръща в ефективен начин да се
достигне до потребителите. Необичайните изображения, хуморът,
еротиката, игрите на думи успяват да преодолеят издигнатите бариери.
Рекламите, залагащи на емоционалната стимулация, се харесват повече на респондентите, скъсяват дистанцията с потребителите. Успяват там, където конкурентните реклами се провалят, но
с уточнението, че стават по-привлекателни и убедителни, когато
емоцията е умело представена и съотнесена с дадения продукт или
услуга. Емоцията, представена в подходяща форма, е успешна рекламна стратегия. Интересното рекламно предложение предизвиква
любопитството на потребителите, което се пренася върху марката.
Ефектът се засилва, когато марката е утвърдена на пазара.
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THE CONCEPT OF EMOTIONAL LABOR
IN ORGANIZATIONAL ETHICS
Abstract: The purpose of this paper is to propose conceptual analysis of
emotional labor (work) in ethical perspective. A meta-analysis to clarify this
construct is made. Results from teaching and consulting business ethics,
organizational culture and organizational ethics are used to define theoretical
framework for an interdisciplinary approach to emotional labor. Meanings and
terminological differences between labor and work are discussed. Different
forms of emotional labor in the context of impression management are specified.
The fact, that control of feelings is done for pay puts a special set of ethical
issues on emotional work. Main moral damages of emotional work are
considered and tactics to deal with them are discussed. The role of moral
imagination as an individual factor for ethical behavior in the organization is
emphasized.
Keywords: emotional labor, management of emotions, moral damages of
emotional labor, moral imagination, individual factors of ethical behavior in the
organization.

Увод
През 1989 г. излиза една статия, станала вече класическа, на
тема моралното безмълвие на мениджърите [1]. От тогава в мениджърското и организационните изследвания тече непрекъснат процес
на акцентиране на ролята на „нежните“ (меки) умения, на културните фактори, на силата на емоциите и важността на моралната
гледна точка. Именно в този контекст се вмества и предметът на
настоящия доклад – понятието емоционален труд в организационната етика.
1. Понятието емоционален труд: възникване и контекст на
научна употреба
Под емоционален труд се разбират поведенческите прояви на
истински, изкуствено предизвикани или на фалшиви емоции
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или лични качества, които подпомогат постигането на целите
на организацията, предприятието или институцията. "Емоционален труд" е термин, въведен първоначално от социолога в
Университета в Бъркли А. Хотшийлд [2]. След около петнадесетина
години това понятие отново „оживява” в организационните изследвания, като постепенно около него израства цялостна концепция за
емоционалния труд. Първото емпирично проучване е в докторска
дисертация от 1999 г. със заглавие „Emotional labor and correctional
officers: A study of emotion norms, performance and unintended
consequences in a total institution” [3]. В последвалите три десетилетия концепцията за емоционалния труд се разработва за различни
видове услуги и сектори: от медицинското обслужване (изследването и обучаването на емоционална работа на медицински сестри,
парамедици и лекари) до аниматорите в хотелите и операторите в
кол център - всички те имат специфични изисквания за емоционалната работа.
Ролята на емоциите в труда, офиса, обслужването отдавна е
била изтъквана и изучавана. Словосъчетанието „емоционална интелигентност“ е станало толкова често звучащо в последните три
десетилетия, че е на път да се превърне в клише или мантра. Освен
това, има богата традиция в изследванията и консултантската работа по развитие на любезността и дружелюбното (приятелско)
излъчване в интеркултурна перспектива и в аспекта на някои
търговски, социални и професионални услуги [4]. Понятието за
емоционален труд (работа) се налага, когато работата в сферата на
услугите преобладава: в модерната икономика, според някои данни,
от всеки 10 работни места 8 са предлагащи услуги.
Има поне два нови акцента в понятието за емоционален труд. В
сравнение с други тактики на мениджмънт на впечатляването, емоционалният труд предполага, че контролирането на емоциите е
платено поведение. Емоционалният труд е свързан с публики, с
клиенти, а не толкова с отношенията вътре в организацията, между
колеги и служители. Д. Зап и М. Холц определят емоционалната
работа (труд) като емоционално регулиране на организационно
разпространяваните от служителите желани емоции [5]. Новият
момент в тази концепция е, че се поставят емоционални изисквания като критерий за постъпване и изпълнение на дадена работа.
Организацията изисква от своите служители някои видове емоции
да бъдат изразявани и разпространявани. Положителните емоции
остават след приятното обслужване и „подсещат“ да се повториш
покупката: разпространението на позитивни емоции е основен
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вид емоционален труд, защото те продават стоки и услуги. Тази
рутинна емоционална работа е логически и морално обоснована и
поради това, че тя превръща стандартизираната услуга в привидно
персонална, оказана специално на теб. Благодарение на емоционалния труд, който вършат за конкретния клиент, той не се чувства
манипулиран или депресиран, изпадащ в мрачни настроения. Повечето граждани (клиенти) възприемат ролята на „добри потребители” в тази пазарна игра, дори и тя да не съответства на емоционалното им настроение, мрачните чувства и невъзможността да
закупиш, каквото желаеш.
Емоционалният труд е управление на емоциите предимно чрез
работещите на предна линия служители, в директен контакт с
клиенти. Пример е изискването обслужващите в авиокомпаниите да
се отнасят към клиентите си приятелски, медицинската сестра да
проявява емпатия към страданията на пациента и др. Тук потребителите всъщност не се назовават клиенти, а пациенти или гости;
гостоприемството е декларирана ценност. Служителите, които изразяват и предават положителни емоции чрез усмивка, поздрав, зрителен контакт предизвикват подобни позитивно възприемане на
цялата организация. Очевидно е, че способността и уменията за
емоционална работа са ключови за сектора на услугите, т.е. за всички видове труд, в които има контакт с потребители, в това число –
студенти, ученици, деца и техните родители. Голямо е разнообразието в различните видове емоционален труд. Емоционалните
изисквания и очаквания от един банков служител на гише се
различават от тези на един учител или медицинска сестра в хоспис.
Днес има разработени инструменти за измерване на емоционалния труд – например Frankfurt Emotion Work Scales (FEWS),
достъпен на немски, английски, френски, испански и полски език, и
използван в страните от ЕС [6].
2. Труд и работа: философски и терминологични аспекти
Концепцията за емоционален труд предизвиква изследователското любопитство за общото и разликата в смисъла на «труд» и
«работа». Разпространени са две противоречиви разбирания. От
една страна, трудът се свързва с трудности, тегоба, тъга, страдания
и др. под. От друга, работата се схваща като духовното измерение,
тя е предимно носещата удовлетвореност, асоциира се с вътрешна
потребност като страна на трудовата дейност. Работата е „божественото” в труда. Тя е аспектът на вечно „природното” (т.е. при724

същото именно на homo sapience) условие за жизнена дейност и
поради това именно работата е извор на позитивни състояния, на
радост и надежи.
Трудът как синоним на трудности се определя в тълковните
речници като занятие, упражняване, дело; всичко, което изисква
усилия, старание и грижа, като всяко напрягане на телесните и на
умственните сили, както и онова, което води до умора. В този
смисъл „затруднявам” например означава карам някого нещо да
прави, тревожа, безпокоя. Любопитно и показателно е, че практически във всички индоевропейски езици глаголът „трудя се” първоначално етимологически означава "оставам без родители, сирак".
Да се трудиш се свърза в това да си обречен на нужди, лишения,
болки (пример за това се открива в готската "arbas", свързана с
немската дума "arbеit" означаваща „работа”, във френската "travail",
латинската "labor"). На английски (този нов латински език) думата
"labour" също има значение на усилие, житейски грижи, тревога и
даже родилни болки и страдания.
Интересно е, че на руски език думите работа и роб („раб”) имат
един и същ корен. В руско-езичните текстове (били те преводи от
немски на К. Маркс или пък работи на съвременни философски
антрополози като В. Парцвания) се предлага парадоксално обратното тълкуване на смисъла на двете думи. Работата се асоциира с
негативното в труда, тя е преди всичко животинският, нехуманен,
принудителен труд. В работата на роба, крепостния селянин,
работника няма радост и удоволствие, те работят, не се трудят.
Трудът се свързва със свободата, а работата с необходимостта [7].
Без да се впускаме допълнително в „дебрите” на психолингвистиката и социолингвистиката, нека приемен, че в основата и на двете
тези е, че труд и физически труд векове наред са били синоними.
Разграничението между производителен и непроизводителен
труд е новаторско през 18 и 19 век. То дава възможност на А. Смит
и в последствие на К. Маркс да изградят нова теория, която дори е
„изпробвана“ като социална практика. Модерността формира незачитащо и презрително отношение към непроизводителния труд.
Характерни са оценките в прилагателните „паразитен“, „извратен“
труд към домашните прислужници, например.
Понятието за умствен, интелектуален труд зa първи път е
употребено от британския икономист Алфред Маршал през 1890 г.:
в книгата му „Принципи на икономиката” са въведени две съществени и свързани по между си понятийни уточнения: икономика като
синоним на "икономическа наука" и терминът труд в смисъл на
725

всяко умствено или физическо усилие, което изцяло или частично е
насочено към придобиване на някакви други блага, освен удоволствието от процеса на работа. Ако трудът не носи удоволствие, то
той вероятно носи неудоволствие, т.е. – той е труден, в него има
елемент на принуда. Разделението на квалифициран и неквалифициран труд все още не играе особена роля. Всеки изпълнител на
специализиран труд има нужда от минимум умения; онова, което
се търгува на пазара на труда е работната сила, а не индивидуалните
умения. Като че ли всеки индивид притежава еднаква работна сила това е мисленето в индустриалната епоха.
Хана Арент – големият изследовател на „баналността на злото“
и човешката ситуация на 20 век - напомня, че трудът, както всяко
зло, е излязло от кутията на Пандора и е наказание на Зевс към
Прометей [8]. Покровителката на работата /ergon/ е друга – Ерида,
която е богиня и на спора. Гърците са имали негативно-презрително
отношение към труда, но положителна нагласа към безделието
/aergia/. Това въздържане от дейности (skole) е ценено като
условие за политическа и мисловна дейност. За разлика от труда, в
работата се осъществява обработване и трансформиране на
човешката природа, тя е дейност на homo faber. Работата е произвеждане - не случайно преводачът на „Човешката ситуация” на български уточнява, че ще използва думата произвеждане за английското work [8, с.82].
За философското осмисляне на емоционалния труд е съществена и още една теза - за благословеността на труда. Тя е в
уникалността на общодостъпното (за всеки, който се труди)
чувство на блaженство, че си жив. То е универсално и общо
споделимо състояние. Според Х. Аренд това е естественият начин,
по който хората могат да останат да кръжат в кръговрата на
природата. В този смисъл на труда е присъща благословеността на
живота. Той предизвиква уникална социално споделима емоция –
радостта от свършената работа. Съпътстващият я успех и удовлетворение от резултата са от друг порядък. Разликата между двете е
като тази между правото на живот и правото на щастие („щастието
за най-голям брой хора” на утилитарната етика и щастливата участ,
късмет, шанс са различни блага; последните не могат да бъдат
преследвани и планирани, не траят дълго и се срещат рядко).
„...Няма трайно щастие извън кръговрата на мъчитeлното изтощение и удоволствие от възстановяването и всичко, нарушаващо
баланса на този кръговрат – бедността и мизерията, при които след
изтощението следва деградация, а не възстановяване, или голямото
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богатство и животът без никакви усилия, при който скуката заема
мястото на изтощението и при който мелницата на необходимостта
и консумацията …смила до смърт безсилното човешко тяло безпощадно и без следа, - разрушава изначалното щастие, което идва от
това да си жив [8, с.99-100]. Историята на смисъла на понятията
труд и работа оправдава синонимичната им употреба, но с приоритет на понятието емоционален труд.
3. Потребност от емоционален труд и неговите форми
В прединдустриалните и индустриални работни места трудът е
най-вече физически. Заетостта и ефективността нямат никакви емоционални измерители: няма значение дали ловците или фабричните
работници се усмихват или са намръщени. Плакатите от индустриалната епоха, както американските, така и съветските, са запечатали безизразни, емоционално неутрални лица на хора на труда от
30-те и 40-те години на 20. в. Конвейрът и днес не изисква специална емоционална работа. Стимулите за труд са изцяло материални и финансови: заплатата е достатъчна похвала от шефа,
както гласи популярна фраза от организационния жаргон. Тази
заплата е заработена с физически и интелектуален, но не и с емоционален труд. За разлика от служителите в сектора на услугите,
работниците нямат длъжностни характеристики, които изискват от
тях да казват „приятен ден”, да си закачат на лицето по една макдоналдска усмивка, за да изглеждат ентусиазирани и окуражаващи.
Въпросът е в какви случаи има основания да се проектира и
оценява изразяването на емоции от работника чрез специално
въведен параметър за поведенческо изпълнение на трудовите
задачи? Когато емоционалното „присъствие” е част от естествени
задължения на изпълняващия дадени дейности, тогава поведенското
изпълнение и "емоционалният труд" не се различават от неподправената любезност и топлото излъчване. Така се очаква да
бъдат обслужвани клиентите в престижни ресторанти, в рецепции
на петзвездни хотели и пр. „Ние сме дами и господа, обслужващи
дами и господа“, както гласи рекламно изречение на хотели „Ритц
Карлтон“.Емоционалният труд е реалност, препоръка или стриктно
спазвана норма в работата в онези бизнес организациите и видове
услугите, които:
• зависят от повторение на услугата или от филантропия,
дарения, спонсорства;
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• обслужват уязвими физически и емоционално клиенти
(болни хора);
• предоставят престижни и/или твърде скъпи услуги;
• намират се под силения натиск на конкуренцията.
Следва да се отбележи, че не от всички видове услуги се очаква да вършат емоционално работата си. Показателен е примерът със
самонаетите водопроводчици, които навсякъде по света - у нас, в
Полша, във Великобритания или в САЩ - са запазили за себе си
образа на студено и грубо обслужващи. Те са свободни да изразяват
или не своите собствени емоции. Може би заради това обществото
им се отплаща с присмех – вицовете за тях са в изобилие на всички
езици.
Емоционалният труд е задължение за повечето услуги днес. По
ирония на съдбата, в най-голяма степен се радват на свобода на
изразяване на емоциите на работното място онези, които се трудят
на поточна линия в производството или са ангажирани временно с
някаква монтажна, строителна или друга срочна физическа дейност.
Там, където трудовата дисциплина се смята за най-строга, има повисока степен на свободен изказ на емоционални състояния. „Ако
ти си от работниците с бели якички, това не означава, че имаш
повече свобода. Работниците със сини якички (и престилки) имат
много по-голяма емоционална свобода" [9]. От персонала днес
навсякъде все повече се изисква не просто да си свърши работата и
да изпълнява трудовите си задачи и задължения, но да го прави подобре от очакваното, да изненадва с равнище на изпълнение.
Емоционалният труд е част от преследването на «организационно
съвършенство». Мениджърите на човешките ресурси трябва да са се
уверили, че кандидатът за дадено работно място ще е в състояние да
върши работата си с исканото емоционално излъчване. "Изпълнява"
вече означава не само да се свършат всички необходими умствени,
логистични и физически задачи, но също и те така да бъдат
направени, че да предизвикат емоционален положителен отглас
от страна на клиентите. Д. Зап и М. Холц отделят и емпирично
изследват следните форми на емоционалния труд;
• наличие на регламент от емоционални изисквания в работата;
• изискване да показваш положителни емоции на работното
място;
• изискването да не показваш отрицателни емоции;
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• изискването да бъдеш чувствителен към емоциите на
клиента [6].
Когато една професионална услуга задължава по някакъв
начин мълчаливо да се изразят или предизвикват емоции като
радост (на извършващия услугата или от клиента ), да се предизвика
непременно израз на "удовлетвореност на клиента", тогава професионалното поведение е емоционален труд, независимо от това дали
съответното представяне идва искрено от сърцето или се изиграва
като театрален ефект. Скръбта и сълзите на лекаря пред смъртта на
един пациент са емоционален труд, независимо от автентичността
им. Няма особено значение доколко има елемент на професионална
принуда, рутина или драматургична ролева игра. Автентични или
не, емоциите са труд. Спонтанният емоционално положителен
човек е идеален кандидат за работа за много видове услуги. При
равни други условия, приятелски настроените, оптимистични и с
общително излъчване имат предимства. Разбира се, има работа, изискваща негативна емоционална подкрепа (погребални и застрахователни агенти), търсеща лекотата на други умения. Това е още
един пример в подкрепа на концепцията за емоционалния труд.
4. Емоционалният труд като мениджмънт на емоциите
След 80-те г. на миналия век протича своеобразна «емоционална революция» в органзиационното поведение. В рамките на
концепцията за емоционалната интелигентност се развива тезата за
мениджмънт на емоциите на работното място, свързана с конструкта емоционален труд. Именно отношението към емоциите като към
работа дава възможност те да се управляват. Емоциите имат
стойност, те са създаден продукт, който служителите ползват като
ценни данни за ориентиране в сложни ситуации. Емоционално
интелигентният мениджър умее да увеличава тази стойност, познавайки и насочвайки емоциите на своите служители. Съществена е
разликата между емоционално ефективно поведение и емоционален «дефект». Пример за последния е колега, който мълчи с каменно лице или не казва нищо окуражаващо по време на работа,
както и колега, който изсмуква енергията и ентусиазма при мозъчна
атака с „добронамерени" коментари. Негативните емоции и лошото
настроение се предават. „Мислете за служителите си като за
емоционални проводници”, е един от мениджърските съвети. В
организациите се отделят три вида емоции:
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• откъслечни и несвързани емоции с кратък живот като
радост, гняв, отвращение;
• настроения с по-продължително действие, не задължително
обвързани с конкретен случай;
• изразяващи отношение към личността, нагласи към живота,
работата и другите.
Всички те са заразителни. Едва доловимо изразяване на емоция
като леко мръщене, необичайно фиксиране с поглед или разширяване на ноздрите може да има ефект върху другите [10]. Същността
на емоционалната работа е в това, че служителите регулират емоциите си пред публика, за да отговорят на определени очаквания.
Първият и най-лесен вид емоционален труд са „действия на
повърхността" - например уморен и стресиран работник на гише се
насилва да се усмихва дружелюбно към зли клиенти с претенции.
Има и сложен труд с „дълбочинно действие": такива са изразите на
емоции, които са свързани с усета и обикновено се придобиват с
професионален опит. Пример за сложен емоционален труд е когато стресираният служител не се усмихва на клиента машинално или
като пред огледало, а изразява съчувствие др. реакции на разбиране.
Вторият вид емоционален труд е по-здравословен, защото причинява по-малко емоционално изхабяване.
5. Моралните щети на емоционалния труд
Концепцията за емоционалния труд предизвиква редица
изследователски въпроси. Някои от тях са експертна задача за психолози - например въпросите за връзката между емоционалната
работа, стреса и прегарянето (burnout); за личностните предпоставки, свързани с ефективността на емоционалния труд. Други въпроси
изискват анализ на ориентацията към обслужване на клиента и
проучване на връзката на емоционалния труд с организационната
култура. Наред с подобни предимно психологическите и социалнопсихологически аспекти, този нов императив на трудовото представяне има неизяснени етически граници, които трябва да се назовават и обсъждат в организациите [11].
Емоционалната работа е многомерен конструкт с разнопосочни
въздействия върху професионалното здраве и благополучието. На
макроетично равнище, самото концептуализиране на емоциите
като вид труд е част от процес, който е назован точно още от автора
на термина: комерсиализация на човешките чувства [2]. Раз730

съжденията по такова широко проблемно поле са привлекателни за
всеки хуманитарист, но тук макроетическите интерпретации няма
да бъдат разглеждани.
На микроетичното равнище емоционалният труд може да
има позитивни и негативни ефекти върху организацията и нейните
служители и конкретно – върху организационната етика. Малобройните емпирични изследвания през последното десетилетие показват
противоречиво въздействие на емоционалния труд върху психологическото благосъстояние. Положителният ефект върху клиентите и публиките се възприема като по-голям, отколкото този върху
членовете на организацията. В изследването на Зап и Холц [5] е
показано, че емоционалният дисонанс (изразяването на емоции,
които не се усещат) при работниците в кол центрове, хотелиери,
банкови служители и учители в детски градини е „стресиращ аспект
в на емоционалната работа“. Изискването да показваш положителни
емоции в трудовото ежедневие и очакването да си чувствителен към
емоциите на клиентите имат положително въздействие върху
личните постижения на служителя. За някои видове труд като кол
центрове и спешни телефони усмихнатото позитивно излъчване,
дори и ако човек не се чувства в добро настроение, намалява
равнището на стрес. За трети вид услуги (сестринските и здравните
грижи) позитивните чувства в емоционалния труд са по-дълбоко
свързани с ценностите на алтруистичното поведение и с личностните предпочитания към изразяване на оптимизъм.
Социолози, психолози и медицински изследователи са проучвали професионалните разходи и рискове на емоционалната работа. Ето някои от констатациите (според авторитетен американски
държавен архив на рецензираните медицински изследвания), които
биха били полезни за проучвания и у нас [12]:
• "Въпреки, че много работодатели не признават съществуването на емоционален труд, той е истински професионален риск,
който може да генерира промени върху физическото и
емоционално здраве."/к.м. – Д.С./
• Резултатите показват, че емоционалната стратегията в труда
не е повърхностна актьорска работа, а може да доведе до последици, дълбоко въздействащи върху ефективността на работата"
(Департамент за трудова и социална психология от 2010 г. на
Университета в Маастрихт, Холандия).
• Цената на емоционалия труд е много близка до стреса. В
това изследване емоционално трудещият се е сравнен с непре731

къснато номиниран за Оскар актьор, който системно не
получава статуетката, но наблюдава как я връчват на друг.
• По-високите интелектуални качества и изисквания и повисокото заплащане корелират с по-високи нива на изисквания за
специфична емоционална работа (спред изследване на Департамента за човешки ресурси и индустриални отношения на Училището по
мениджмънт в Университета на Минесота от 2004 г.).
• Може да има „ужасяващи разлики в мотивацията за труд“,
които да са свързани с емоционалната страна на работата и с
начина, по който служителите възприемат ролевите емоционални
очаквания (съгласно проучване от 2008 г. на Университета в
Дебрецен, Центъра за медицински и здравни грижи в него).
Емоционалната работа носи приходи (нови клиенти) и затова
организациите и техният менижмънт контролират и стимулират
интензивността й. Търсят се за назначаване служители, които имат
гласов ентусизъм, приятни усмивки, лекота на жестикулацията,
например. Поздравът от типа на „Добре дошли в „Макдоналдс” е
широкоразпространен стандарт. Така потребители и граждани имат
още една посока на макдоналзидация на критериите за подбор на
персонал.
Етичните проблеми на емоционалния труд могат да бъдат
разделени на няколко групи. Първата е свързана с факта, че емоционалните изисквания към служителя могат да бъдат нежелани за
него. Емоциите, които традиционно са разглеждани като частна
индивидуална изява, същностен компонент на интимния свят на
служителя, като че ли са станали „собсвеност” на органзацията.
Налице е емоционална принуда. Така се подсилва напрежението
между стремежа за поддържане на автентично и неприкосновено
Аз, лично пространство и организационните роли.
На второ място, натискът да изразяваш емоции, каквито не
изпитваш, е морално натоварващ емоционален дисонанс. Освен
към повече стрес, прегаряне и трудова скука, той води към
занижаване на самооценката на индивида. Рискът от системно
незачитане на човешкото достойнство е голям.
Трето, емоционалният труд е свързан с поддържане на
стереотипите за мъж – жена. Той често е разглеждан като типично
„женска работа”. Подобно етикетиране подсилва стереотипа за
женско и мъжко поведение в организацията. Прецизният контрол и
инструкции за емоционалната работа, устни и писмени, за това как
е редно са де отнасяш към клиента, подпомага стереотипа за
732

стюардеса, санитарка, медицинска сестра, учителка. В този
контекст назначаването на мъже-стюарди в авиокомпаниите, е вид
противодействие на стереотипизацията.
Специални изследвания на емоционалния труд на медицинските сестри показват, че емоциите като работа остават неявни
и поради това – трудни за развиване в здравните услуги и поради
това, че те трайно се възприемат като женска работа. Нещо повече,
те се свързват с домашната работа, с онова, което се върши и
показва предимно вкъщи. Морално уязвимо е съществуването на
емоционално разделение на труда в организациите, опиращо се на
стереотипи. Особено е видимо това в болничните организации [13].
Има стереотипи за подходящо и неподходящо поведение на лекар и
на лекарка, медицински сестри и „братя“, на фелдшери и санитарки.
Устойчивите мнения за очаквано и неприемливо държа не трудно се
променят.
Емоционалният труд е свързан с властовите отношения и с
управление на впечатляването. Интересно е едно неотдавнашно
проучване, полезно и приложимо в обучение и тренинги по организационна етика. Изследователи от университета в Принстън [14]
показват силата на т.нар. компенцационен ефект на топлотата
(warmth) и компетентността в управление на впечатляването.
Ефектът на компенсация е в това, че има отрицателна връзка между
излъчване на топлота и компетентност при формиране на впечатление. Изследвано е доколко хората активно омаловажават топлината, за да изтъкнат компетентността и омаловажават компетентността, за да се открои топлотата. В това проучване участниците
избират думи с високо и ниско съдържание на топлота и за
компетентност, които те трябва да включат в имейл до хора, които
да впечатлят. Както се очаква, участниците омаловажават думи за
компетентност, когато искат да проявят топлота и обратно. Този
ефект на копенсирането не се проявява единствено, когато се
включат измеренията здравословно състояние и политически
интерес.
Емоционалният дисонанс подтиква лицемерието на работното място, подхранва явлението организационен цинизъм. Според
изследванията (Л. Барнс), служителите, които имат цинични нагласи, са по-малко ангажирани с организацията, имат по-малка включеност с дейности извън задълженията си и са в по-висока степен
склонни да напуснат работа. Т.нар. организационно гражданско
поведение и ангажираност имат индивидите с
положителни
афекти. По-конкретно противоречивите последици на емоцио733

налния труд върху организационната етика намират израз в
следното:
• Хората, работещи на рецепция (фронт-деск, гише), макар и
специално подбрани, не са роботи: натискът за подтискане на
негативните емоции е основна причина за нееднозначния ефект от
емоционалната им работа.
• Емоционалният труд създава допълнителни проблеми и в
случаите, когато служителят трябва да се справя с агресивни
клиенти.
• В някои видове труд периодичната смяна на работещите
(на едно гише) с тези без пряк контакт с клиенти и граждани
минимизира негативните факти и подобрява представянето. От
друга страна, работещите на гише могат да получават недостатъчно разбиране и емоционална подкрепа от колегите си за
„извънредния” емоционален труд, който те полагат.
• Има сложни взаимообвързани професионални морални
чувства, които са част от емоционалната работа в експертни
професионални услуги: от професионална завист до професионална
гордост, например [15].
6. Справяне с негативите на емоционалния труд: моралното въображение като индивидуален фактор за етично
поведение
Управлението на емоциите е мениджърска задача. Организацията би могла да намали отрицателните последици от емоционалната работа на служителите си с разнообразие от тактики:
• Назначване на онези от кандидатите, които са емоционално
чувствителни и експресивни.
• Реалистично, честно и пълно информиране на бъдещите
служители за емоционалните изисквания в работата им.
• Да не се разчита прекалено на писмени инструкции, нито на
писмени сведения, информации, отчети и др. под. за сметка на
устните, визуални и придобити в диалога и комуникацията
преценки.
• Осигуряване на повече възможности на служителите да
развиват своя собствен индивидуален стил на работа с клиентит.
• Защита на служителите от агресивни клиенти и граждани.
• Осигуряване на въможности за споделяне и обсъждане на
емоционалните изисквания в работата.
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• Даване на адекватна компенсация – финансова и др. на
„емоционано трудещите се” служители.
• Стимулиране на неформалните мрежи, наставничеството,
колегиалната обмяна на опит.
• Осигуряване на подходящи условия за свободен израз на
негативните емоции на служителите.
• Деклариране и аргуменитране на възгледа, че организацията
има моралният дълг да отчита влиянието на емоционалната
работа както върху служителите и клиентите си, както и върху
всички ост анали субекти от „външния свят” - хора и институции.
Този принцип е част от нейното социално отговорно поведение.
В обучения по организационна етика би било ползено да се
дискутират следните тези с всички „за” и „против” емоционалния
труд и с подходящи примери:
• “Управлението на впечатляването е неетично“.
• „Разходите и вложеното в емоционалния труд се надценяват и не носят съответните приходи“.
• „Положителните очаквания не могат да бъдат предадени
и приети от всеки човек в организацията и/или извън нея“.
• „Неетично е да изпращаш положителни очаквания и
емоции на хора, които ти не харесваш /одобряваш/“.
• „Няма граници между емоционален труд и манипулиране“.
В организационната етика са изследвани индивидуалните
психологически фактори за етично поведение в организацията.
Когнитивното морално развитие, локализацията на контрол, силата
на Аз, макиавелизмът, личностният интегритет са сред традиционно
изтъкваните психологически фактори [16]. Наред със ситуационните, контекстуални и външни за организацията фактори, психологическите фактори се отделят като съществени за в рационализацията на етичното организационно поведение. В последните
години в тази група редица изследователи специално отделят като
самостоен фактор моралното въображение [17]. Moралното
въображение е индивидуалният начин на интерпретиране на проблемната ситуация, собственият „прочит“и рефлексия върху него.
Ролята на този емоционален аспект на етично поведение започва да
се подчертава поради това, че хората в работна среда „изключват“
моралната си гледна точка, игнорират и дори са тласкани от
мениджмънта към това да „забравят“ за личните си преценки. Така
вездесъщата сила на организационните рецепти за добро поведение
не дава възможност за поставяне на морални приоритети.
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Същевременно натискът за позитивни емоционални реакции се е
засилил. Хората с по-развито и свободно морално въображение
имат възможност да включват даден проблем в по-широка рамка от
перспективи. Признаването и развитието на моралното въображение спомага за оценка на ситуациите не само според правилниците
и разпоредбите. То задава една морална рамка за оценка на организационните ситуации като човешки ситуации. Това качество
се свързва не толкова с липсата или проявата на определни морални
ценности в поведението на личността, колкото с усета, с обстоятелството дали индивидът вижда последиците от някакви действия
в разнообразни етични перспективи; в способността да си представи
възможните проблеми и ситуации от едно или друго решение.
Бихме могли да кажем: както има алтернативно мислене, така
има и алтернативно чувстване.
7. Заключение: нови посоки за анализ на емционалния труд
Конструктът емоционален труд дава интересни възможности за
осмисляне на нови тенденции в работата, организационното поведение. Емоциите в труда без работно място (виртуалните
организации) е подобен голям въпрос. Ето само един негов аспект:
работата он лайн, пред компютър създава впечатление на свръхзаетост. Гледайки монитора, служителят е може да гледа каквото и
да е, но той не забелява първо клиента, студента, пациента пред
себе си. Технологизираната работна среда изисква специално усилие да се фокусираш към човешкото присъствие, което е допълнителна емоционална работа.
Доколко емоционалният труд е «сезонна» работа, вършена от
време на време от служителите? Някои изследователи въвеждат
понятието за „емоционални епизоди“ в организационния живот
[18]. Как подобна „накъсаност“ на организационното ежедневие
рефлектира върху емоционалната работа на служителя? Moже ли да
се говори за явление като организационна емпатия или тя е само
индивидуална проява?
Границата между формализирана учтивост и емоционален труд
е културно специфична. Крайностите на фалша в емоционалното
обслужване могат да се фрапиращи. През 90-те г. базирана в Токио
компания започва иновативен бизнес за отдаването под наем на
фалшиво семейство за уикенда като услуга за самотни възрастните
хора. Група от платени актьори, включващи една двойка и дете
("внуче"), се наемат от "баба" във фамилна къща. Бабата трябвало
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да плати повече от 1000 $ за три часа услугата да й гостуват.
Истинската услуга, за която клиентката плаща е, разбира се,
възможността да се наслади на фалшив семеен уют на фалшиво
семейство. Друга японска компания ("Office Agents") отдава под
наем темпераментни професионални сватбари на младоженци,
които имат малко приятели или роднини и които си наемат гости за
сватбата. Наемането на лица за емоционални роли се вписва в
контекста на азиатската култура: от културата на оплаквачките в
балкано-кавказките страни до китайските професионални жениопечалени, облечени в бяло.
Слабо изучен е въпросът в каква степен електронната комуникация е деформирала културните различия. Според специалисти
по кроскултурни комуникации културно-специфичните емоции се
запазват в интернет комуникацията [19]. Опитът ми от участие в
кроскултурни уебинари (на SIETAR през 2012-2013 г.) показва, че
се запазва екстраверността и бъбривостта на колегите от Бразилия,
както сдържаността и интроверното поведение на хора от Германия
и Естония.
Задълбоченото интерпретиране на различните прояви на емоционалния труд с усилията на психолози, социолози, културолози
тепърва предстои.
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ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ
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България, emiliya_bg@yahoo.co.uk
Резюме: Настоящият доклад разглежда психологическата
адаптация и социализацията на служителя в термините на успешното
справяне с възникнали ситуации, както и фасилитиране на служителите
в процеса на осъществяване на техните професионални дейности.
Психологическата адаптация представлява прилагане на съответните
поведенчески модели с цел ефективно справяне с възникнали ситуации. От
своя страна социализацията предполага формиране на взаимоотношения
с колеги, както във фирмата, така и иазвън нея. По този начин служителят навлиза в работната среда на фирмата и се превръща в част от
нея, но и същевременно това е подход за опознаване а професията.
Процесите на приспособяване и комуникативния обмен служат като
предпоставка за успешно справяне с професионалните дейности. По тази
причина те биват разглеждани като базисни.
Abstract: This article discusses employee’s psychological adaptation and
socialization as a predictor for successful coping with situations and along with
this facilitating employees in realization of their professional duties.
Psychological adaptation means adopting behavioral models in accordance
with effective coping with situations, Socialization supposes forming
relationships with colleagues in the firm and other companies and institutions.
That is how an employee acknowledges work and firm and becomes part of the
firm. That way an employee gains gains knowledge of his/her profession.
Adaptation and communication with colleagues are predictors for future
success with professional duties. Because of this they are viewed as basic.
Ключови думи: професионална психологическа адаптация, социализация, служители

Успешният служител е стремеж не само за фирмите, но и за
самите служители. Това не е едно имагинерно понятие, а реално
осъществима възможност. За тази цел настоящата статия разглежда
два фундаментални компонента, към това, един служител да бъде
успешен, а именно психологическата адаптация и социализацията.
Защо те са фундаментални? Отговора на този въпрос може да бъде
открит в ежедневните работни ситуации. Всекидневно на всеки
служител се случва да излезе от работната рутина, тъй като понастоящем се намира в ситуация изпълнена с множество промени.
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Именно към тях всеки служител следва да се приспособи с цел да се
справи успешно с възникналата ситуация. Но това предполага и
комуникативен обмен с други служители. Ние не сме изолирани на
работното място, което означава, че влизаме във взаимоотношения,
не само с колеги, но и с хора, които са извън фирмата, много често
непознати за нас. Това от своя страна предполага не само приспособяване към нови условия, но и общуване с други служители.
Терминът адаптация произхожда от латински и оазначава
нагаждане, приспособяване. Той е въведен в биологията през 17 век
и се свързва с приспособяването на живите организми в съответствие с настъпващите промени в околната среда[1]. От биологична гледна точка терминът адаптация се асоциира с приспособяването към динамичните условия, т.е. към промените. По този
начин организма се нагажда към новите условия. Това води до поголяма устойчивост и се свързва с оцеляването на организмите.
Според общата психология, адаптацията представлява приспособяване и промяна на поведението в съответствие с изискванията
на заобикалящата среда[2]. Това предполага и промяна в процеси
свързани с емоции, интелектуални и когнитивни способности.
Адаптационният процес в този случай се свързва предимно с
менталното благополучие на индивида.
В допълнение на гореизложеното понятието психологическа
адаптация представлява подбор и резлизация на онези поведенчески
модели, които съответстват на очакванията, потребностите и
ценностите на служителите [3]. От това следва, че адаптацията е
комплексна реакция, която се случва при взаимодейстиве между
служителя и работната среда в резултат, на което настъпва
изменение на ситуацията[4]. Психологическата адаптация протича
на следните равнища:
Първична реакция, която се отнся до възможностите на
служителя. Тази реакция предполага наличие на изисквания, на
които служителя не би могъл да реагира своевременно. Това е
сигнал по отношение на нововъзникнало събитие и необходимостта
от осъществяване на съответните действия. Първичната реакция се
характеризира с емоционална наситеност. Следва ориентация,
която се отличава с чувство на тревожност и амбивалентност. Тя е
съпроводена с множество колебания и предполага анализ на
ситуацията. За тази цел е необходимо събиране на съответното
количество информация и въвличане на когнитивния ресурс на
служителя. На следващото равнище е дефиниране на личната
позиция, което е в резултат на взаимодействието между служи740

теля и работната среда. Това равнище се характеризира с високо
ниво на активност на самия служителя а именно преосмисляне и
преработка на самата ситуация. По този начин индивида формира
своята позиция. Следва предприемане на действия за осъществяване на промяната, което включва и прилагане на съвкупност от
поведенчески стратегии, както и заучаване на нови форми на
поведение. На финала е продуктивно взаимодействие, което се
асоциира с емоционалната стабилност и уравновесеност на служителя и неговото общо позитивно състояние[5].
От перспективата на психологията на труда, адаптацията се
асоциира с условията на работната среда във фирмите по отношение на новопостъпили служители и съответно как фирмите
формират работната среда в съответствие с изискванията на
служителите[6].
Ние предлагаме следната дефиниця за професионална психологическа адаптация, а именно – това е сложен процес, който
интегрира в себе си и други психични процеси и състояния.
Освен сложен този процес е и продължителен, тъй като се
случва в рамките на дълъг период от време и оставя отпечатък
върху поведението на служителя. Но същевременно професионалната психологическа адаптация има градивен ефект по отношение на развитието на служителя и придобиването на нови умения и
компетенции.
Професионалната психологическа адаптация е интегративно
психично състояние, което възниква в резултат на правилното
навлизане в конкретна трудова дейност и изразяващо достигнатата
възможност за изява на собствените качества и за по-нататъшно
самоусъвършенстване и развитие [7].
Видове адаптация
Приспособяването на служителя към работната среда е от
значение за неговото последващо справяне с професионалните задължения. Адаптацията представлява процес. Наблюдават се следните видове адаптация. Според модела на Селие съществуват два
вида адаптация: краткосрочна, която се базира на изграждане на
навиции умения и дългосрочна, при която служителят притежава
способности и компетенции, които са се формирали в продължение
на дълъг период от време[8] (Alexander, Tricia).
Райнс въвежда следните два термина – реактивна и проактивна. Реактивна адаптация, която възниква в отговор на опре741

делена промяна. При този вид адаптация основната цел е да бъде
възвърнат стабилитет. Необходимо е да бъде отбелязано, че в
определени ситуации това не е препоръчителна реакцияя тъй като
тя не винаги съответства на възникналите условия. Проактивната
адаптация се асоциира с редуциране на опасности и заплахи
насочени към по-дългосрочен времеви период. Тя представлява
взимане на решения и предприемане на действия ориентирани към
бъдещи промени. Основната цел е да бъде установен стабилитет за
по-дълъг период от време[9].
Съществува още един вид адаптация, а именно професионалната. Тя се асоциира с психологическата готовност на служителя и
по-специално как той реализира своите професионални задължения.
Това предполага наличие на съответните познания, умения,
компетенции и опит за заемане на длъжността. Както е известно
новопостъпилите служители в процеса на адаптация придобиват
умения и опознават фирмата и длъжността. Вече наличните
компетенции и опит са ключов фактор за този процес, тъй като те го
фасилитират (благоприятстват).
В трудовата психология се разглежда понятието професионална пригодност, което се изразява в съответствие между компетенциите, личностовите характеристики и възможностите на служителя от една страна и изискванията за заемане на длъжността от
друга.
Според Русалинова съществуват три нива на професионална
адаптация, а именно – когнитивна, емоционална и поведенческа.
Когнитивната се асоциира с вече наличния опит на служителя,
както и неговата информираност при навлизането му във фирмата.
Емоционална адаптация, която е свързана с психологическия
климат на работното място, но и предимно с чувство на удовлетвореност от заеманата длъжност. Необходимо е да бъде отбелязано,
че ключов аспект при този вид адаптация са характерови специфики
като стабилност и устойчивост на служителя, тъй като те са пряко
свързани с осъществяване на професионалните задължения. Поведенческата адаптация се изразява във вече формираните модели
на поведение, както и придобития практически опит. Тази адаптация се асоциира с подхода посредством, който служителя решава
трудови проблеми, както и отличителния за него работен стил[10].
В допълнение на това професионалната психологическа адаптация може да бъде обобщена като включване на новопостъпили
служители в организационната дейност на фирмата, както и в
неформалните взаимоотношения [10]. Това предполага, че слу742

жителят коригира своето поведение, за да може да се впише във
фирмата. Ключови компоненти за осъществяването на ефективна
психологическа адаптация са вида фирмена култура, работната
среда и социализацията на служителя.
Какво представлява социализацията? Това е процес, при
който служителят бива въведен и приобщен към системата от
социални взаимоотношения във фирмата, което се асоциира с
опознаване както на формалните, така и на неформалните взаимоотношения и опознаване на професията. Това предполага наличие на съответните поведенчески промени като например ценности
и модели на поведение[11].
В допълнение на гореизложеното процеса на социализация е
съставен от следните компоненти: техническа информация, която
предоставя насоки относно изпълнението на професионалните
задължения[12]. Референтна информация, която бива асоциирана с
изискванията за изпълнението на професионалната роля.Социална
информация, която представя взаимоотношенията в работната
среда. Оценъчна инфромация, а именно как бива възприето изпълнението на професионалните дейности и поведението на служителя.
Нормативна информация, която представлява фирмената култура.
Организационна информация, която представя структурата на фирмата, процедури, практики и изпълнение на дейности. Информация
за политиката на фирмата, а именно това е разпределението на
власт.
Процесът на социализация стартира още във фазата на подбор
на служители. Това детерминира интервюто за постъпване на
работа като значим компонент от социализацията на служителя,
защото посредством интервюто всяка от страните представя своите
компетенции и очаквания и същевременно протича процес на
взаимно оценяване.Това е една от фазите на социализация и е
известна още като предварителна социализация (anticipatory
socialization), при която е възможно да не бъде подписан трудов
договор, но при всички положения се сключва психологически
такъв. Характерно за тази фаза, е че и двете страни си формират
образ една за друга. Този образ в известна степен остава перманентен[13].
Следващата фаза представлява адаптация или както още е
известна срещата с новата работна среда. Отличително за нея са
подходите и методите, които се селектират с цел да редуцират
„шока от първия работен ден“. Това е процес, при който новият служител придобива знания за спецификите на заеманата длъжност, за
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фирмената култура, за неформалните взаимоотношения. Успешната
адаптация е предпоставка за последващо ефективно изпълнение на
професионалните задължения.
Последната фаза е известна като интеграция или промяна и
се характеризира с интегриране на целите на работната група в
съответствие с компетенциите на служителя. На тази фаза служителите са придобили и съответно развили нови умения и познания. Но
също така те са и по-уверени, по-устойчиви и по-отговорни.
Успешната социализация води до лоялен и устойчив работен
екип, който възнамерява да продължи своите приноси към фирмата,
т.е. тези служители асоциират своето бъдеще със съответната
фирма, нейните правила и се стремят да бъдат все по-добри.
Видове социализация
Както вече беше споменато социализацията е поликомпонентен процес. Тя интегрира множество психични процеси. В този
ред на мисли се дефинират следните видове социализация: личностна, при която служителят се учи от друг колега, който го
обучава и въвежда в изпълнението на професионалните задължения. Този вид социализация се характеризира с подражателни
модели. Функционална социализация, която се свързва с опознаването на спецификите на длъжността, както и документация,
работни инструменти и други. Авторитарна социализация, при
която служителя следва предварително зададени норми и алгоритми
за осъществяване на своите професионални задължения. Проективна социализация, при която служителя се включва в дейността на
групата и проверява разнообразие от поведенчески модели с цел да
прилага най-добре работещите[8].
Ашфорт, Блейк, Слъс и Сакс предлагат следните практики,
които фасилитират процеса на социализация при служителите.
Колективна или индивидуална социализация, т.е. как се осъществява
процеса на въвеждане и обучение на новопостъпилите служители, а
именно индивидуално или групирано. Формална или неформална,
което се изразява в това дали новите служители биват сегрегирани
от дългогодишните. Това се случва за фиксиран период от време,
както е в обучителните класове на базата на начинаещи и напреднали. Последователна или рандомизирана. Първия вид се характеризира с постъпателно развитие, т.е. биват следвани съответните етапи за придобиване на опит и компетенции. При вторият вид
това се случва по рандомизиран начин. Фиксирана или изменяема –
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като фиксираната се основава на предварителни графици разработени за всеки етап, а при изменяемата не съществуват предварително разработени схеми. Серийна или разделителна, а именно
при първата дългогодишните служители изпълняват ролята на
модели за поведение, а при втората служителите са диверсифицирани. Поемане на отговорност или не, които се изразяват в наличиетно на идентичност, качествата и поведението на новопостъпилите служители. Колективната, формалната, последователната,
фиксираната, серийната и поемането на оговорност представляват
компоненти на институционализираната социализация. Индивидуалната, неформалната, рандомизираната, изменяемата, разделителната и непоемането на отговорност са компоненти на индивидуализираната социализация[12].
В допълнение към социализацията се причислява и проактивното поведение, което представлява активността и мотивираността
на служителя да придобива нови знания. Този процес би могъл да
бъде наречен още самостоятелна социализация. Това е неформален процес, който фасилитира социализацията на служителя.
Препоръки за повишаване на адаптацията
и социализацията
Както вече беше споменато проактивното поведение представлява активната позиция на служителя в процеса на опознаване на
фирмата, както и спецификите на професионалните задължения
казано по друг начин. С цел повишаване адаптацията и социализацията е препоръчително това поведение да бъде стимулирано.
Така например всяка активна дейност на служителя може да бъде
подчертавана и възнаграждавана от фирмата.
В допълнение на гореизложеното е необходимо да бъде отбелязано, че е препоръчително и стимулиране качествата на служителя. Какво представлява това? Това се изразява в подчертаване на
онези качества, които водят до приноси и успехи, т.е. да бъдат
отбелязани силните страни на служителя. по този начин се стимулира когнитивната репрезентативност в резултат, на която служителят е мотивиран да демонстрира все повече тези свои качества.
От гореизложеното се разкрива и необходимостта от социална
подкрепа, което се изразява не само единствено в стимулиране на
силните качества на служителя, но и в оказване на съдействие в
ситуации, които са трудни за него. По този начин той получава възможност да прояви, а и да развие в пълна степен своят потенциал.
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Началото на нова длъжност предполага нова роля и изисквания. Това предполага наличие на подходящ старт. В какво се
изразява той? В началото на заемане на длъжността е препоръчително служителят да осмисли предстоящите задачи, дейностите и
задълженията. Към тях се добавят и новата роля и компетенциите,
които притежава. Това би могло да бъде разглеждано като психологическа подготовка посредством, която се редуцират напрежението и стреса не само при стартиране на нова работна позиция, а и
своевременно в процеса на изпълняване на професионалните задължения, тъй като по този начин служителят проследява ситуацията и
се приспособява към тях. В този ред на мисли е препоръчително
непрекъснато да се актуализира информацията относно ролята на
служителя. Това от своя страна предполага участие в тренинги и
обучения, които не са винаги организирани от самата фирма, а и
такива, които са в резултат на активното търсене на служителя. По
този начин той усвоява широк спекър от знания и умения, които
впоследствие успешно би могъл да прилага в професионалната
дейност.
Съществува и друга форма на обучение, която е известна като
менторство. В какво сее изразява това? То представлява формиране
и и установяване на взаимотноошения между служител, който
подпомага развитието на друг служител. Менторът притежава
функции, които се изразяват в наставляване относно осъществяване
на професионалните дейности и роли; предпазване от възможни
пропуски и рискове; насочване как да бъдат изпълнявани служебните задачи; подкрепяне и отправяне на предизвикателства, които
имат за цел да повишат последващата автономност на подпомагания служител. И не на последно място по важност една от функциите на ментора се изразява в това той да бъде ролеви модел[11].
За повишаването на психологическата адаптация и социализация се препоръчва и формиране на взаимоотношения с широк
кръг от колеги, посредством които служителят получава необходимата му информация за осъществяване на професионалните дейности. Уилямс въвежда следните мрежи на взаимоотношения. 1. Разнообразие от взаимоотношения, което включва богатство на
общуване с множество колеги. 2. Развитие на взаимоотношенията,
което се фокусира не върху броя, а в качеството на формираните
отношения. 3. Рецептивна мрежа, която включва няколко слаби
взаимовръзки в една система. 4. Традиционна мрежа, която се
характеризира с няколко силни връзки, но в една система. 5. Предприемаческа мрежа, която представлява най-слината и най-здрава
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мрежа, тъй като тя се отличава със силни връзки в няколко системи.
6. Опортюнистична мрежа, при която съществуват слаби връзки в
няколко системи [12].
По повод формирането на взаимоотношения е необходимо да
бъде отбелязано, че служителите следва да бъдат автентични,
което предполага, че те действат на базата на вътрешни стимули,
които са обвързани със самата фирма. Съответно служителите,
които имат силен стремеж да бъдат харесани могат да достигат до
емоционално изтощение, конфликт на идентичността и депресивни
симптоми, тъй като те действат съобразно външно задавани стимули и по този начин възниква несъответствие между техните очаквания и реалността. Съществува и още една категория служители.
Това са тези, които не се стремят да бъдат харесвани, а да бъдат
възприемани по начина, по който те сами се възприемат. В резултат
на това този тип служтели впоследствие се отдръпват, тъй като
остават с усещането, че не са разбирани.
В заключение е необходимо да бъде отбелязано, че психологическата адаптация и социализацията на служителя са ключови
компоненти относно неговото изпълнение на професионалните дейности. Адаптацията представлява съхранение на ресурса на служителя и неговото използване в последващ по-благоприятен период от
време. Това предполага приспособяване към условията на възникналата ситуация. От своя страна социализацията представлява включване в социалния живот на групата. По този начин служителят
задоволява не само своята потребност от това да бъде уверен в
собствените умения и компетенции, но и потребност от принадлежност. В този случай това е принадлежността към работната
група. Посредством удовлетворяване на своите потребности служителят би могъл да развие своя пълен потенциал и по този начин да
развива по-успешно своите компетенции и дейности.
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РАЗЛИЧИЯ В ДОМИНИРАЩАТА ЦЕННОСТНА
ОРИЕНТАЦИЯ ПО ЛИЧНОСТНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ
ПРИЗНАЦИ
Доц. д-р Майяна Митевска-Енчева
УниБИТ, София, majana@abv.bg
Резюме: Изследването регистрира спецификата на организационната култура, климат и просоциално поведение на работното място.
Анализирани са средните аритметични и стандартни отклонения на
изследваните конструкти. Проверката на хипотезите се извършва също
така чрез дисперсионен анализ, направен на основата на схващането, че
перцепциите за прояви на определено поведение в организацията се
влиият от полът, възрасттта, статусът в организацията, стажът в
конкретната организация, общият трудов стаж, броят на членовете в
групата и образователния ценз. Данните са обработени със стандартния
пакет статистически програми SPSS-16. Резултатите от изследването
биха могли да се приложат за повишаване общата комуникативна
компетенстност в организацията.
Ключови думи: организационна култура и климат, просоциално
поведение
Abstract: The study presents the specifics of organizational culture,
climate, and prosocial behavior among students working in the field of tourism.
The average arithmetic and standard deviations of the tested constructs have
been analyzed. The hypotheses check is also performed by analysis of variance
made on the basis of the notion that perceptions of manifestations of specific
behavior in the organization are influenced by gender, age, status in the
organization , length of service in the particular organization , total length of
service , number of members in the group and educational level. Data are
processed with the standard statistical package of statistical programmes SPSS16. The results of the study could be applied to improve the overall
communicative competency in the organization .
Key words: organizational culture and climate, prosocial behavior

Увод
Организационната култура, климат и проявите на просоциално
поведение показват и обясняват директно процесите в организацията и различията в организационните ценности на личностно и
групово ниво. Организационната култура е описана като ценностите, целите, нагласите, нормите на поведение в организацията, но
се разграничава от климата по степента на влияние, по продължителността на формиране и промяната [25]. Обособяването на
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култура и климат по еднакви параметри разкрива спецификата в
тяхното влияние. Просоциалното поведение характеризира постъпките, които са извършени от един човек в полза на друг и се приема
като ненатрапчиво алтруистично поведение с цел улесняване на
междуличностната комуникация и работа в организацията. Това
означава, че служителят е готов да провокира добър организационен климат на работното място както и да надвишава функционалните си задължения по длъжностна характеристика [9]. Проявите на
алтруизъм и лоялност се изпълняват от служителя по сила на неговия собствен личен избор. Просоциалното поведение се приема, че
е вродено, но и че е резултат от развитието на личността в конкретната социална среда [19].
В настоящето изследване като променливи се приемат типовете организационна култура и климат и проявите на просоциалното поведение, тъй като те позволяват да бъдат адекватно
измерени и да се отчете тяхното влияние върху редица организационни фактори.
Изведените променливи дават възможност да се формулира
основната цел на изследването: да се установят различията в
организационните ценности на личностно и организационно равнище. Очаква се по този начин да се потвърди допускането, че организационната култура, климат и просоциално поведение изпълняват
определена значима роля в организацията.
Поставят се следните задачи:
• да се изследват различията в типовете организационна
култура, климат и проявите на просоциалното поведение в специфичната сфера на дейност – туризъм;
• въз основа на резултатите от дисперсионния анализ да се
изведат различия, които съществуват в доминиращите организационни ценности в зависимост от полът, възрасттта, статусът в
организацията, стажът в конкретната организация, общият трудов
стаж, броят на членовете в групата и образователния ценз.
За реализирането на целта се извеждат основни хипотези:
допуска се организационната култура, климат и просоциално поведение да очертаят вариации от редица променливи от организационен и демографски характер, напр. такива, свързани с определен
пол, възраст, образование или съотнесени към статуса в организацията и трудовия опит, напр. заемана позициия в йерархията, общ
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трудов стаж, стаж в конкретната организация. Очаква се да бъдат
изведени конкретни различия, които да очертаят профила и спецификата на изследваните конструкти според респондентите.
За да се решат поставените изследователски задачи се използват редица статистически методи. които дават възможност да се
оцени степента на влияние на факторите, както и да се определят
онези от причините, които имат съществено значение.
Извършва се дисперсионен анализ на основата на схващането,
че перцепциите за доминиращите организационни ценности се
влиият и от редица демографски показатели. Очаква се да се изведат онези средни аритметични стойности, които имат статистически
значими разлики. Тъй като се допуска, че тези различия са поизразени между някои от групите е използван и Post hoc Тест за
множествени сравнения, направен по метода на Tukey. Методът
Tukey се избира, когато е налице дисбаланс в броя на измерванията
в отделните групи. Тестът за множествени сравнения се прилага
когато се установи след еднофакторния дисперсионен анализ
ANOVA, че F-отношението е значимо, “р” е равнището на значимост, не по-голямо от 0,05.
Също така чрез споменатите статистически програми се очаква
да се изведат онези променливи, които имат най-силно въздействие
в работна среда. За целта се използва еднофакторен и многофакторен дисперсионен анализ. Очаква се чрез посочените методи да се
разкрие спецификата на организационната култура, климат и просоциално поведение, а също така – да се изведат онези променливи,
които имат най-силна детерминираща роля. Данните са обработени
със стандартния пакет статистически програми SPSS-16.
Методи
За изследване на организационната култура е използван
инструментариумът ФОКУС [20], Според въпросника културата и
климатът в организацията се вписват в четири основни ценностни
ориентации към: целите, подкрепата, иновациите и правилата.
Той съдържа две самостоятелни части. Едната обхваща отделни
измерения на организационната култура и се съдържат в 35
твърдения. В частта за организационната култура се включва указанието да се оцени колко типични за организацията според изследваните лица са дадените твърдения. Използва се шестстепенната
скала на Ликърт, която варира от „никога“ до „винаги“. Надеждността на въпросника е много висока (α=0.86), като отделните
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подскали показват добра надеждност според коефициента α на
Кронбах и са сходни с резултатите и на други изследователи, които
са прилагали въпросника (С. Илиева, С. Карабельова) [6, 11].
Скалите на другата част обособяват 40 твърдения и измерват
параметрите на организационния климат. Оценяват се по шестстепенната скала. Измерват се основни ориентации в организационния
климат като се дава отговор на въпроса „Колко хора?“и „Колко
често?“ като зададеният формат за отговори е съответно от „никой“
до „почти всички“ и от „никога“ до „почти винаги“. Въпросникът е
адаптиран за българските условия и показва високи психометрични
качества като коефициенът α на Кронбах е 0.93. Измерват се четири
типа организационен климат: цели, подкрепа, иновации и правила,
които отразяват съответните ценностни ориентации.
Използван е Въпросникът за просоциално поведение на Ван
Дюн и колеги (Van Dyne, Graham, Dienesch, 1994), адаптиран за
българските условия от C. Илиева [6]. Тази методика е изградена от
48 твърдения с пет подскали, характеризиращи различните прояви
на просоциалното поведение като многодименсионален конструкт:
лоялност, подчинение и участие, алтруизъм, съгласие.
Алтруизмът се приема като неегоистична загриженост за
добруването на другите. Общото съгласие се отнася до не толкова
директна форма на изява на добросъвестност, оказване на
непосредствена помощ на конкретна личност, а по-скоро се свързва
с помагане „незабележимо“ на другите. Подчинението е социалнопсихологическо понятие, задаващо линията на поведение между
двама или повече души, което се характеризира с изпълнение на
зададените указания на едната от страните. Съдействието или
участието се свързва с демонстрация на добри социални умения.
Лоялността се отнася до стимулирането на административното
функциониране на организацията и с поведение подпомагащо
организационното развитие.
Подскалите са свободни от социална желателност. Надеждността на въпросника е висока (α=0.74). Отделните подскали
показват добра надеждност според коефициента α на Кронбах.
Резултатите за надеждността на различните скали са сходни с тези и
на други изследователи, които са прилагали въпросника (С. Илиева,
С. Карабельова) [6, 11]. Това дава основание да се твърди, че
въпросникът може да се използва в български условия за регистриране на различните прояви на просоциалното поведение. С тази
методика може да се изследва и евентуалната промяна на този тип
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просоциално поведение и да се открият тенденции в развитието им,
свързани с динамичните промени във външната среда. Предполага
се, че личностните, ситуационните и позиционните фактори ще
определят просоциалното поведение. Стремежът е да се открият
тенденции в развитието им като отговор на бъдещите изисквания на
външната среда.
Извадка. Изследвани са 112 лица, предимно студенти, работещи в сферата на туризма. Изследването е осъществено в периода
ноември 2011г. – декември 2012г.
По личностни признаци се оформят следните групи: според
пола – мъжете са 38,4%, жените почти два пъти повече – 61,6%; в
зависимост от възрастта - до 25 г. – 29,6%, от 26 до 35 г.
представлява най-голям брой от респондентите (27,6%), а от 36 г. до
45 г. втората по размер група (21,4%), над 46 г. – 21,2%. Според
признак „образование“ се разделят на: средно – 33,9%, бакалаври –
9,8%, магистри – 56,2%.
В зависимост от статуса в организацията: ръководство –
37,6%, изпълнители – 72,3%; по признак „стажа в конкретна
организация“: до 1 г. – 16,1%, до 3 г. – 26.8%; до 5г. – 24,1%; в
зависимост от общия трудов стаж: до 1 г. – 35,6%, от 2 г. до 5г. –
31,1%; над 5 г. – 33,3%; в зависимост от броя на членовете в
групата: под 10 човека – 54,4%, над 10 човека – 45,6%;
Според данните от дескриптивната статистика изследваните
лица предпочитат културата на правилата, която се свързва с
изпълнение на задачите по точно определени правила и процедури,
но също така до голяма степен и консерватизъм (х=4,06; sd=0,72).
Наред със зачитането на йерархичния статус на работното място
логично стои и зачитането на нарежданията (Вж. Фиг. 1.).
6
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Фигура 1: Средни аритметични и стандартни отклонения за типовете
организационна култура
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На база на изведените резултати може да се твърди, че
съществува добра неформална комуникация и взаимно разбиране,
свързани с работата и извън нея (х=3,82; sd=0,61). Добрите междуличностни отношения се очаква да създават усещане за стабилност
и ред на работното място. Според дескриптивната статистика
въвеждането и използването на нови технологии и търсенето на
нови начини за предлагането на услуги (х=3,88; sd=0,33) се съчетава
с отговорността и ангажимента към собственото изпълнение
(х=3,97; sd=0,84). Верояно тенденциите са в посока на поемането на
премерен риск в бъдещата работа и комуникация, обърната към
същността на идеите и ефективността при изпълнието.
С помощта на дисперсионния анализ се очаква да се разкрият
онези променливи от личностен и организационен порядък, които
имат най-силна детерминираща роля. Резултатите от дисперсионния анализ показват, че детерминиращи фактори за избор на поведение са в еднаква степен както личностните – полът и възрастта,
така и организационните признаци – стажът в организацията и
общият трудов стаж (Вж. Табл. 1.).
Резултатите от дисперсионния анализа сочат, че по признак пол
са установени статистически значими различия според пола при
всички изследвани организационни култури: култура на иновациите
(F=2,6; p=0,00), култура на подкрепата (F=1,80; p=0,02), културата
на правилата (F=1,46; p=0,05) и културата на целите (F=1,76;
p=0,00). Според изследваните лица възприемането на работното
място и трудовата среда изобщо е зависимо в голяма степен от този
личностни показател. Резултатите биха могли да се интерпретират в
аспекта на запазване значимостта на половоролевите стереотипи.
Таблица 1: Различия във възприемането на организационната култура

Типовеорганизационна
култура
Демографски
показатели
Източници на вариации
Пол

Култура на
иновациите

Култура на
подкрепат
а

Култура на
правилата

Култура на
целите

F
2.66

p
.00

F
1.80

p
.02

F
1.46

p
.05

F
1.76

p
.00

Възраст

1.88

.00

2.03

.00

1.76

.00

.98

.50

Стаж в конкретната
организация

1.96

.00

1.09

.45

2.07

.00

1.00

.47

Общ трудов стаж
Ниво в йерархията

1.79
5.10

.00
.00

1.50
1.80

.08
.04

2.54
3.48

.00
.03

1.00
.974

.47
.02
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Като независим фактор възрастта диференцира значимо
културата на иновациите (F=1,88; p=0,00), културата на подкрепата
(F=2,03; p=0,00) и на правилата (F=1,76; p=0,00). Анализът на
резултатите представя предпочитанията към новаторство, експериментаторство и висока печалба, за сметка на придържането към
твърдите организационни правила. Идеята за сигурността, стабилността и реда се измества от необходимостта да се посрещнат
промените във външната среда и да се предприемат крачки за
адаптиране към новите изисквания.
Стажът в конкретната организация определя степента на
споделяне на организационните ценности, типични за даденото
работно място. Затова той се отчита като променлива, която ясно
отразява особеностите на организационната култура. Предпочитанията са насочени към спазване на правилата (F=1,96; p=0,00),
усвояване на ценности и подходи, свързани най-вече с иновациите,
постигане на качество и добри резултати при изпълнението (F=2,07;
p=0,00). Поддържаните ценности са силно повлияни от желанието
за децентрализация, взаимното доверие и чувството за равенство.
Приема се, че придържането към стабилност като основен ценностен приоритет може да запази организационното структура сигурна и ефективна.
Статистически значими различия се констатират според
общият трудов стаж при възприемането на видовете организационна култура на иновациите (F=1,79; p=0,00) и за правилата
(F=2,54; p=0,00). Установените различия са обосновани от факторите на социализация и адаптация в една организация. Този процес
изисква да се интернализира съответната система от ценности,
която е възприета от членовете на организацията. Така общият трудов стаж има значение за усвояването и споделянето на доминиращата ценностна ориентация. Същата тенденция се проявява при
културата, ориентирана към правилата, стремежът към спазване на
инструкциите и процедурите на работното място.
Нивото в йерархията на организацията е диференциращ фактор при всеки тип организационен климат. Ориентацията към иновациите (F=5,10, p=0,00) преобладава в изследвания сектор и найзначима при ръководителите. Подобна тенденция се извежда и при
климата на подкрепата (F=1,80; p=0,04), на правилата (F=3,48,
p=0,03) и на целите (F=3,48, p=0,03). Във всеки един от тези случаи
изследваните лица, изпълняващи ръководни позиции изявяват ценностните ориентации на всеки климат в по-голяма степен, отколкото при изпълнителите. Ръководителите по принцип дават високи
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оценки особено на атмосфера, подкрепяща лоялността, сплотеността и добрите междуличностни отношения. Особено внимание се
обръща на иновационната ориентация, която се характеризира с
гъвкавост, предприечивост, силна застъпеност към изискванията на
външната среда и потребностите на потребителите.
Според Е. Шейн [28, 29]., организационният климат се проявява като едно от равнищата на организационната култура. В този
смисъл психологическият климат на работното място до голяма
степен определя организационната култура. Това дава основание да
се предполага, че данните от изследването на културата не биха се
различавали значително от данните на климата.
Ценностните ориентации към доминиращия тип организационен климат са идентични с предпочитани ценности към типовете
организационна култура, но със свои специфични параметри (Фиг.
2). Най-предпочитани са ценностите, свързани с климата на правилата (х=4,16; sd=0,83), където стандартизираните процедури се
приемат като правилен начин за действие в организацията и за
постигане на успех. Климатът на подкрепата (х=4,10; sd=0,88) е
оценен на второ място по важност, което означава, че доверието,
добрите междуличностни отношения водят до усещане за стабилност на работното място и ред. Данните от климата на иновациите
(х=3,98; sd=0,70) и климата на целите (х=3,98; sd=0,85) са доста
близки.
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Фигура 2: Средни аритметични и стандартни отклонения за типовете
организационен климат

Може да се предположи, че утвърждаването на принципите на
конкурентоспособността са съвместими с качества като новаторство, творчески подход, поемане на рискове и адаптивност. Поддържат са конкурентоспосбност, продуктивност, постигане на високи
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резултати с вътрешен към организацията фокус на стабилност и
предсказуемост.
Установени са различия според променливата възраст (вж.
Табл.2.) при резултатите от дисперсионния анализ. Според многофакторния дисперсионен анализ са констатирани статистически
значими показатели за всеки организационен климат. Най-изразени
са предпочитанията по отношение на климата на правилата (F=3,28;
p=0,01). Ценностите, ориентирани към иновациите са предпочетени
пред тези към целите и подкрепата. Организационната среда се
възприема като място за въвеждане на новости и приемане на
предизвикателства за развитието в работата. Също така хората са
открити към поемане на рискове, и предлагането на конкурентни
услуги и продукти. Тестът за множествени сравнения установи
различия във възрастовите групи до 35 г. с тази над 46 г. при климата на правилата, където идентификацията с организацията е на
основа спазване на определени процедури и разпоредби, с цел поддържане на ред вътре на работното място. Регистрират се различия
и при възрастова група до 35г. с до 45г. при климата на подкрепата,
които се придържат повече към добрите междуличностни отношения и установяването на доверие и разбирателство.
Таблица 2: Различия във възприемането на организационния климат
Типове климат

Демографски
показатели

Климат на
иновациите

Климат на
подкрепата

Климат на
правилата

Климат на
целите

F

p

F

p

F

p

F

p

Възраст

2,29

0,04

2,23

0,05

3,28

0,01

2,49

0,04

Стаж в конкретната
организация

4.49

0.01

2.76

0.05

2.87

0.05

2.83

0.05

Общ трудов стаж

2.77

0.06

2.75

0.06

5.44

0.00

3.79

0.05

Източници на вариации

Независимата променлива възраст определя статистически
значими различия към всички типове организационен климат:
климат на правилата (F=3,28; p=0,01), на целите (F=2,49; p=0,04), на
иновациите (F=2,29; p=0,04) и на последно място на подкрепата
(F=2,23; p=0,05). Оказва се, че възрастта диференцира в най-голяма
степен доминиращият тип ценността ориентация, макар че е единствения личностен признак. Останалите са с организационен ха757

рактер, а именно – стажът в конкретната организация и общият
трудов стаж.
Стажът в конкретната организация е диференциращ фактор
при четирите типа организационен климат. Най-изявени предпочитания се наблюдават при климата на иновациите (F=4.495, p=0.013).
Издигнатата хипотеза не намери потвърждение. Според данните от
многофакторния дисперсионен анализ иновационният климат се
откроява сред останалите типове климат - ориентирани към правилата (F=2.877, p=0.05), към подкрепата (F=2.761, p=0.05) и към
целите (F=2.833, p=0.05).
Общият трудов стаж е диференциращ фактор при два от
четирите типа организационен климат - ориентиран към правилата
(F=5.446, p=0.00) и ориентиран към целите (F=3.796, p=0.02).
Данните от многофакторния дисперсионен анализ бележат сходни
ценностни ориентации при служители с най-малък и най-голям
трудов стаж. Открояват ясни перцепции както към разгръщане на
творческия потенциал, предприемачеството и свободата, така и към
лоялността, традицията и привързаността към организацията. Едновременно като приоритети се издигат иновациите и вътрешната
организационна ориентация. Тестът за множествени сравнения
отчита различия между групите на служители със стаж в конкретната организация до 4 г. – с над 4 г. за климата с фокус върху външното позициониране, с висока степен на динамика и проява на
индивидуалните качества.
Според данните от дескриптивната статистика (Вж. Фиг. 3.)
най-предпочитана организационна ориентация за просоциалното
поведение е участието (х=29,43; sd=7,10). Преследване на стратегическите цели и поддържането на ценности на динамичност,
растеж, иновативност. Проявява се ангажираност в живота на организацията. Проявите на лоялност (х=28,13; sd=4,04) и подчинение
(х=27,32; sd=6,68) като форми на подпомагащото поведение в
организацията са с близки стойности. Изследваните лица приемат
репутацията и имиджът на организацията като свои, идентифицират
се с нея до голяма степен.
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Фигура 3: Средни аритметични и стандартни отклонения за проявите
на просоциално поведение

Регистрираните данни от описателната статистика показват, че
ценностните прояви на алтруизъм (х=19,33; sd=4,02) и съгласие
(х=18,03; sd=4,03) остават на последните места. Основният акцент е
върху поддържането на взаимоотношенията, разрешаването на
противоречията между ценностните предпочитания към стабилност
и контрол, както и избягването на риска. Все пак най-високо в
ценностните предпочитания са изведени защитата на организационните интереси, идентификация с организационните роли и
ангажираност към изпълнението на трудовите задачи. Като цяло
високо са оценени проявите на съгласие с позицията на ръководителите в организацията и заинтересованост към доброто развитие на
самата организация. Освен това може да се отбележи, че се очертава
силна съгласуваност в оценките на изследваните лица към защита и
поддържане на ценностите, които въплъщават реда и дисциплината
в организацията.
Дисперсионният анализ показва, че единствено общият трудов стаж (Вж. Табл. 3.) е детерминиращ фактор за трите прояви на
просоциалното поведение, които характеризират алтруизма (F=3.75;
p=0,02), участието (F=3.95; p=0,02) и лоялността (F=2.69; p=0,02).
Таблица 3: Различия във възприемането на проявите на
просоциалното поведение

Прояви на
просоциално
поведение
Демографски
показатели
Източници на
вариации
Стаж в конкретната
организация

Алтруизъм

Съгласие

Подчинение

F

p

F

p

F

p

F

p

F

p

3.7
5

0.0
3

1.9
8

0.1
4

2.1
6

0.12

3.9
5

0.02

2.6
9

0,0
2

Участие

Лоялност
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По отношение на проявите на съгласие и подчинение не се
отчитат различия според стажа. Констатира се стабилна ориентация
към двете прояви на просоциално поведение. Следователно, независимо от продължителността на общия трудов стаж се формират
предпочитения към надхвърлянето на ролевите изисквания, избягване на конфликтното поведение, принос към добрата репутация на
организацията. Може да се приеме, че важно значение придобиват
желанието за изграждане на стабилност чрез отговорно изпълнение
на задачите и заинтересованост за организационните дейности.
След направения тест за множествени сравнения се установи,
че има различия между групите до 1 г. и до 5 г. Констатира се
приблизително еднаква включеност и информираност в изпълнението на организационните цели. Въз основа на получените резултати може да се направи извод, че се наблюдават сходни прояви на
просоциално поведение при изследваните лица със стаж над 5 г.
Проявите на алтруизъм, участие и лоялност варира в зависимост от
общия трудов стаж на респондентите.
Изводи
Въз основа на резултатите от изследването могат да се направят следните изводи. Различията в доминиращата ценностна ориентация се диференцират в значителна степен както от личностни,
така и от организационни признаци. Типовете организационна
култура варират според полът, възрастта, стажът в конкретната
организация и общият трудов стаж, типовете организационен климат – според възрастта, стажът в конкретната организация, общият
трудов стаж и нивото в йерархията на организацията, проявите на
просоциалното поведение варират единствено според стажът в
конкретната организация. Нивото на йерархията в организацията
влияе статистически значимо върху ценностните ориентации, подкрепящи доверието и добрата междуличностна комуникация, стабилността и в по-малка степен иновациите и риска. Доминирането
на ценностните предпочитания към стриктното изпълнение на
формалните правила и по-силната идентификация с организацията е
характерно за работата на изследваните лица в туризма.
Организационните признаци свързани със стажа в конкретната
организация и с общия трудов стаж са изведени като най-силно
диференциращите фактори. Проверката на хипотезите показа, че
възприятията за определено поведение в организацията не се диференцират значимо от броят на членовете в групата и образователния
ценз при нито един от изследваните конструкти.
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Въз основа на получените резултати при дисперсионния анализ
може да се обобщи, че демографските показатели в по-голяма степен диференцират различията в перцепциите на типа организационна култура и климат, отколкото при проявите на просоциалното поведение. Потвърди се допускането, че организационната
култура, климатът и просоциалното поведение изпълняват определена значима роля в организацията.
От данните на дисперсионния анализ може да се отчете, че
диференциращ личностен признак в най-голяма степен е възрастта за
всеки тип организационен климат и за изграждането на културите на
иновациите, подкрепата и правилата и полът към всичките видове
организацинна култура. Наблюдават се сходни тенденции в оценките
на изследваните лица по отношение на предпочитанията си към
културата на целите, която се характеризира с определяне и постигане
на организационните цели и наличие на ясни критерии за изпълнение,
търсене на конкурентни предимства и ефективно лидерство.
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ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКАТА
НА ДОМИНИРАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ
ЦЕННОСТИ
Доц. д-р Майяна Митевска-Енчева
УниБИТ, София, majana@abv.bg
Резюме: Изследването регистрира трансформацията на доминиращите организационни ценности за период от близо 10 години. Представен е сравнителен анализ на три групи респонденти в сферата на информационното обслужване, съответно за 2003 г. - 96 човека, за 2008 г. – 98
и за 2012 г. – 112. Осъществено е честотно разпределение на данните на
изследваните конструкти. Проверката на хипотезите се извършва чрез
дисперсионен анализ, направен на основата на схващането, че перцепциите за прояви на определено поведение в организацията се влиият от
демографски променливи. Данните са обработени с SPSS-16. Анализът и
оценките на резултатите от изследването разкрива тенденции в доминиращите организационни ценности и дава възможност за тяхната
промяна, утвърждаване и развитие.
Ключови думи: организационна култура, доминиращи ценностни
ориентации
Abstract: The study records the transformation of the dominant
organizational values over a period of nearly 10 years. A comparative analysis
of three groups of respondents in the field of information servicing, respectively
for 2003 - 96 people, for 2008 – 98 people, and for 2012 – 112 people, is
presented. A frequency distribution of data of the research constructs is
accomplished. The hypotheses check was performed via variance analysis,
carried out on the basis of the notion that perceptions of manifestation of
specific behavior in the organization are influenced by demographic variables.
Data are processed with SPSS- 16. The analysis and evaluations of the research
results reveal tendencies in the dominant organizational values and allow their
modification, approval and development.
Key words: organizational culture, dominant organizational values

Увод
Най-разпространената дефиниция стъпва на твърдението, че
организационната култура е система oт убеждения и норми,
открити, установени и развити от дадена група в процеса на
справянето й с проблемите на вътрешната адаптация и интеграция,
т.е. персоналността, валидността на правилния начин на действие,
чувството и отношението към решаването на проблемите [17].
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Доминиращата ценностна ориентация се формира около значими събития, от чиито уроци се научава значението на едно желателно или нежелателно поведение. Тя се развива от нeобходимостта
да се поддържат работещи взаимоотношения между членове на
организационната форма и това установява адекватни очаквания.
Редица изследователи в тази област свързват доминиращата
ценностна ориентация с феномена организационна култура. Обобщавайки различните дефиниции на организационна култура, се
извеждат следните твърдения: мултидименсионално понятие с
различни комноненти и нива на развитие; с непостоянна
динамика и промяна, релативно стабилна за кратки периоди,
отнемаща дълъг период от време за създаване и промяна.
Организационната култура се приема като сбор от норми,
вярвания, нагласи, които може да не са изказани, но «предсказват»
начините на действие, основна предпоставка за ефективно управление на всяка форма на организирана дейност на общности и групи
от хора, обединени от цели [18]. „Организационните ценности и
норми интегрират и обобщават опита, който членовете на дадена
група натрупват при справянето както с ежедневни, така и с
необичайни ситуации.“ [6].
Организационната култура е възприемана като съвкупност от
разнородни характеристики. Направен е многофакторен дисперсионен анализ въз основата на схващането, че перцепциите за типовете организационна култура се диференцират значимо в зависимост от пола, възрастта и трудовия стаж за изследваните години.
Изведени са заключения за съществените разлики при избора на
доминираща ценностна ориентация и за съществените различия
според годините – 2003 г., 2008 г. и 2012 г.
В настоящето изследване като променливи се приемат типовете организационна култура, тъй като те позволяват да бъдат
адекватно измерени и да се отчете тяхното влияние върху редица
организационни фактори. Тези конструкти дават възможност да се
формулира основната цел на изследването: да се установят различията в организационните ценности според различните етапи от
време. Обект на изследването е организационната култура в
различни видове организации с преобладаващ брой изследвани лица
в областта на информационното обслужване и информационнните
технологии. Приложени издържани в психометрично отношение
инструменти.
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За реализирането на целта се извеждат основни хипотези:
допуска се организационната култура да очерта влияния от променливите, свързани с определен пол, възраст и трудов опит.
Поставят се следните задачи:
• да се изследват различията в типовете организационна
култура през три различни етапа от време;
• въз основа на резултатите от дисперсионния анализ да се
изведат различия, които съществуват в доминиращите организационни ценности в зависимост от от полът, възрасттта, статусът в
организацията, стажът в конкретната организация, общият трудов
стаж, броят на членовете в групата и образователния ценз през
трите изследвани етапа от време – 2003г., 2008г. и 2012г.
• да се изведат заключение за възможните ценностни трансформации през годините и да се направи сравнителен анализ.
За да се решат поставените изследователски задачи се използват редица статистически методи. които определят причините с
важна значимост. При дескриптивната статистика с „х” се означат средностатистическите стойности, с „sd” – стандартното отклонение.
Извършва се дисперсионен анализ на основата на схващането,
че различия във възприятията по редица демографски показатели.
Целта е да се изведат онези средни аритметични стойности, които
имат статистически значими разлики. Прилага се дисперсионния
анализ ANOVA, където F-отношението е значимо, “р” е равнището
на значимост, не по-голямо от 0,05. Тъй като се допуска, че тези
различия са по-изразени между някои от групите е използван и Post
hoc Тест за множествени сравнения, направен по метода на Tukey
избран заради наличието на дисбаланс в броя на измерванията в
отделните групи.
Също така чрез споменатите статистически програми се очаква
да се изведат онези променливи, които имат най-силно въздействие
в работна среда. За целта чрез частотно разпределение на получените данни се очаква да се проследяват средните аритметични и
стандартни отклонения за типовете организационна култура за
проучваните етапи. Очаква се чрез посочените методи да се разкрие
спецификата на организационната култура за 2003 г., 2008 г. и
2012 г., а също така – да се изведат онези променливи, които
оказват най-силна детерминираща роля. Данните са обработени със
стандартния пакет статистически програми SPSS-16.
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Методи
За изследване на организационната култура е използван
инструментариумът ФОКУС [13], Според въпросникът организационната култура се вписват в четири основни ценности ориентации към: целите, подкрепата, иновациите и правилата. Обхваща
отделни измерения на организационната култура и се съдържат в 35
твърдения. Включва заданието да се оцени колко типични за
организацията според изследваните лица са дадените твърдения.
Използва се шестстепенната скала на Ликърт, която варира от
„никога“ до „винаги“. Надеждността на въпросника е много висока
(α=0.88), като отделните подскали показват добра надеждност
според коефициента α на Кронбах и са сходни с резултатите и на
други изследователи, които са прилагали въпросника (С. Илиева, С.
Карабельова) [6, 9]. Културата на целите се отличава с придържане
към ясните цели, задачи и ценности, свързани с доброто изпълнение, отговорността, измерването на изпълнението. Културата на
подкрепата в организацията се базира на ценностите на взаимното
разбиране и подкрепа при решаване на задачи, неформална комуникация и доверие. Иновационният вид култура се характеризира и
с изявена насоченост към прилагане на нови методи за управление и
производство като в същото време предполага гъвкавост и адаптиране към изискванията на ситуацията. Ориентираната към правилата организационна култура набляга на ценности като съобразяване със стандартите, властта и авторитета, единство в нарежданията, консерватизъм.
Извадка. Представен е сравнителен анализ на три групи
респонденти в сферата на информационното обслужване, съответно
за 2003г. - 96 човека, за 2008г. – 98 и за 2012г. – 112. Респондентите
са разпределени по групи в зависимост от изследваните
демографски признаци: по пол: мъже - 47.5 %; жени – 52.5 %; по
възраст: до 25 г. – 4.9 %;от 26 г. до 35 г. – 41.0 %; от 36 г. до 45 г. –
26.2 %; над 45 г. – 27.9 %; по трудов стаж – до 2 г. – 32.8 %, до3 г. –
19.7 %; над 3 г. – 45.6 %.
При анализа на данните от проведеното изследване се проследиха различията във възприемането на отделните видове култура
на служителите от изследваните организации и години. За 2003 г.
най-силно изразена е представата на служителите за културата, в
която работят, като култура, ориентирана към целите ( х = 4.2295, sd
= 0.5813), следвана от културата, ориентирана към правилата (х =
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4.06, sd = 0.48). Резултатите от дескриптивната статистика (Вж.
Фиг. 1) приписват най-високи стойности на културата на целите за
2008г. (х = 4,02; sd = 1,04) за разлика от доминиращите ценности на
изследваните лица през 2012г., където културата на целите е водеща
отново при избор на поведение (х = 4,01; sd = 0,67), ориентацията
към подкрепата е на последно място и стандартното отклонение е в
най-високи граници (х = 3,66; sd = 1,04). Данните за културата на
целите и тази на правилата(х = 4,00; sd = 0,77) през 2008г. са съвсем
близки. Но разликата им с културата на подкрепата е незначителна
(х = 4,02; sd = 1,04). Доминиращи ценности при културата на целите
са високите изисквания към хората по отношение на тяхната работа,
високата лична ангажираност и отговорност за изпълнението на
задачите им, както и факта, че работата се контролира чрез процедурите и правилата. Властта се асоциира с позицията и статуса в
организацията, а не с личността. За културата на подкрепата са
характерни стремеж за създаване на чувство на удовлетвореност на
членовете на организацията, атмосфера на взаимно разбиране,
съпричастност и толерантност.
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Фигура 1: Средни аритметични и стандартни отклонения за типовете
организационна култура

За 2003 г. е характерен стремежът към методичността, рутинното извършване на работата и начините за изпълнение на дейността. Фокусът е върху компетентността, високата степен на
експертната власт в по-голяма сила, отколкото върху личността.
Наблюдава се сранително висока степен на готовност към приемане
на новото (х = 3,76; sd = 0,82). Културата в организацията е възприемана като динамична и гъвкава, което обаче е насочено по
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скоро към точното изпълнение на задачите, отколкото към изграждане на добри междуличностни отношения и желание за екипната
работа (х = 3,34; sd = 0,65).
Иновационната организационна култура според данните от
изследването за 2008г. е на последно място (х = 4,15; sd = 0,73), но
за 2012 г. е по-доминираща в предпочитанията на респондентите и
вече е на трето място (х = 3,78; sd = 0,81), изпреварвайки
подкрепящата култура. Въпреки това, през 2008 г. спрямо 2003 г. и
2012 г. иновационните ценности са най-предпочитани. Иновационната култура е подхоходяща за тип работа, при който се насърчава
инициативността и личната отговорност. Повечето от изследваните
лица се развиват именно в такава обстановка. Иновационният вид
култура се характеризира и с изявена насоченост към прилагане на
нови методи за управление и производство като в същото време
предполага гъвкавост и адаптиране към изискванията на ситуацията.
Така динамиката на организационната култура е в полза на
точното определяне на организационните цели при ясни критерии
за изпълнение и внедряване на нови начини на работа, търсене на
нови пазарни ниши, креативности и адаптация към бързите промени
на външната среда. Налага се фокусиране върху ключови ценности
като конкурентоспособности и производителност. Критериите за
ефективност, приети за такива в самата организация обаче са насочени към постигане на целите и удовлетворяване на изискванията
на потребителите. Наличието на ценности от пазарен тип е основен
начин да се търси отговор на изискванията на външната среда.
Разкрива се преминаването от затворен тип на работа към гъкав.
Изследвана е спецификата на възприятията на видовете
организационна култура през 2008 г. и 2012 г. в български
фирми. С цел да се разгледат в дълбочина проявите на просоциалното поведение е направен многофакторен дисперсионен анализ по
отделните години – 2003 г., 2008 г. и 2012 г., където се извеждат
различия в зависимост от пола, възрастта, и трудовия стаж.
Резултатите от направения дисперсионен анализ сочат (Вж.
Табл. 1.), че времевия период води до статистически значими различия при ценностните предпочитания към всички видове
организационна култура.
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Таблица 1: Различия в типовете организационнакултура
през 2003 г., 2008 г. и 2012г.
Типове организационна култура
Правила

Иновации

Цели

Подкрепа

Година

х

sd

2003 г.

3.74

0.71

2008 г.

4.20

0.73

2012 г.
2003 г.

3.84
3.69

0.78
0.77

2008 г.

4.15

0.73

2012 г.

3.78

0.81

2003 г.

3.80

0.81

2008 г.

4.25

0.57

2012 г.

4.01

0.67

2003 г.

4.05

0.87

2008 г.

4.26

0.99

2012 г.

4.44

0.90

F

p

50.63

0.000

60.14

0.000

39.66

0.000

73.34

0.000

Така издигната хипотеза за влияние на времевия отрязък върху
избора тип доминиращи ценности се потвърди. Получените резултати вероятно може да се обяснят с динамичната външна среда през
изминалите пет години. Наблюдава се ориентация към стабилност и
контрол, следвани от желание за гъвкавост и новаторство, благоприятстващи справянето с предизвикателствата от непрекъснато
променящата се външна среда. Регистрирани са също така повисоки стойности за предпочитанията към строгото спазване на
йерархията при междуличностните взаимоотношения. Интересен е
фактът, че изследваните лица от 2008 г. година показват по-високи
стойности за ангажираност към всеки един от видовете организационна култура.
Специфика на възприятията на доминиращия вид организационна култура за 2003 г., 2008 г. и 2012 г. в български организации. С цел да се разгледат в дълбочина проявите на доминиращия вид организационна култура е направен многофакторен
дисперсионен анализ за отделните изследвани години, където се
извеждат различия в зависимост от възрастта, трудовия стаж и
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пола. Очаква се да се разкрие спецификата на видовете доминираща
ценностна ориентация през изследваните години, а също така – да
се изведат онези променливи, които имат най-силна детерминираща
роля.
Като независим фактор възрастта (Вж. Табл. 2.) диференцира
значимо всеки тип организационна култура за 2003г., през втория
етап на изследването – 2008 г. - културата на подкрепата (F=2,55;
p=0,05), а през третия – 2012 г. - при културата на иновациите
(F=4,54; p=0,00) и културата на целите (F=3,85; p=0,01).
Анализът на резултатите представя предпочитанията към
новаторство, експериментаторство и висока печалба, за сметка на
придържането към твърдите организационни правила. Идеята за
сигурността, стабилността и реда се измества от необходимостта да
се посрещнат промените във външната среда и да се предприемат
крачки за адаптиране към новите изисквания. Сравнителния анализ
на данните представя сходна възрастова динамика на ценностните
ориентации през изследваните етапи. Изследванети лица до 25 г. и
до 35 г. на проявяват голямо различие в оценките си. Във възрастов
план тези различия ясно се разделят в периода 36-45 г.
Таблица 2: Различия в предпочитанията към типовете
организационна култура през 2003 г., 2008 г. и 2012 г.
Демограф.
признаци
Орг. култура
Правила

Иновации

Подкрепа
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Трудов стаж

Пол

2003г.

F
21.36

р
0.00

F
6.15

р
0.00

F
43.17

р
0.00

2008г.

0.71

0.72

0.88

0.56

0.80

0.64

2012г.

0.74

0.52

1.50

0.18

0.01

0.07

2003г.

6.34

0.05

4.50

0.05

28.20

0.00

2008г.

8.45
4.54

0.62
0.00

1.64
3.76

0.05
0.00

0.94
8.01

0.52
0.36

2003г.

4.89

0.05

8.07

0.00

13.06

0.01

2008г.

0.93

0.53

1.586

0.11

0.45

0.96

2012г.

3.85

0.01

3.21

0.00

2.12

0.14

2003г.
2008г.
2012г.

2.77
0.93
0.66

0.05
0.53
0.57

8.24
1.59
0.68

0.00
0.11
0.63

14.17
0.45
0.10

0.01
0.96
0.74

2012г.
Цели

Възраст

Респондентите в периода на средната зрялост са склонни да
оспорват ценностите на доминиращите култури и при двата изследвани периода от време. С възрастта се променя ценностния
профил на организационната култура, като нараства значението на
екипната работа и затвърждаване на натрупаните знания. Независимо от изследвания етап най-високи са оценките на предпочитанията към културата на целите. Може да се приеме, това би
позволило по-голяма гъвкавост и успешна реализация в организацията.
Резултатите от Post hoc test for multiple comparisons, Tukey
method, показва, че съществените различия са между групите на
възраст до 25 г. и до 45 г. за 2012 г. Така, с възрастта се засилва
възприемането и придаржането към ценности свързани с добрите
междуличностни отношения и запазването на организационната
интеграция.
Така установените резултати показват тенденция за промяна
доминиращите културни ценности, които по-скоро подкрепят
ценностните предпочитания за работа в малки групи. Вероятно това
е една позитивна тенценция за постигане по ефективен път високи
резултати.
Установените различия са обосновани от факторите на социализация и адаптация в една организация. Този процес изисква да се
интернализира съответната система от ценности, която е възприета
от членовете на организацията. В този смисъл общият трудов има
значение за усвояването и споделянето на доминиращата ценностна
ориентация. Според резултатите от направеното честотно разпределение през 2003 г. по трудов стаж към културата на целите
(F=8.07; р=.00), което означава че на водеща позиция излизат
високите изисквания към хората по отношение на дейността им,
както и необходимостта от лична ангажираност и отговорност.
Резултатите от Post hoc test откроияват следната тенденция:
съществуват различия при групата от служители във възрастова
граница до 25 и тези над 45 години с дългогодишен трудов стаж е
най-изразено възприемането на културата, ориентирана към целите.
Идентичните резултати получени при двете крайни точки на възрастовата ос могат да бъдат обяснени с влиянието на по-възрастните в обучението на младите, навлизащи в работата служители.
Това разбиране за организационната култура се подкрепя най-силно
от мъжете. Същата група от респонденти показват статистически
значими резултати и към културата на правилата. В най-значителна
степен е изразено разбирането, че за ефективното справяне с
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работата е необходимо спазване на правила, стандарти и прецизност. Културата, характерна с изявената насоченост към прилагане
на съвременни методи за работа и управление, които едновременно
с това предлагат гъвкавост и ориентация в съответствие с изискванията на ситуацията се възприема като доминираща култура
повече от мъжете, отколкото от жените.
По отношение на културата, ориентирана към подкрепата,
която е най-слабо изразена в перцепциите на служителите, отново
са установени статистически значими различия по всички изследвани фактори през 2003 г. – по възраст (F=2.77; р=.05), по трудов
стаж (F=8.24; р=.00) и по пол (F=14.17; р=.01).За културата,
ориентирана към подкрепата са типични стремеж за създаване на
чувство на удовлетвореност у членовете на организацията, атмосфера на взаимно разбиране, съпричастност и толерантност.
Статистически значими различия се констатират според
общият трудов стаж при възприемането на видовете организационна култура единствено за изследваната 2012 г. – за иновациите
(F=3,76; p=0,00) и за целите (F=3,21; p=0,00). Както може да се
очаква, отвореността към динамиката на средата и към потребностите на потребителите е най-изразена при служителите с трудов
стаж до 2 г. с течение на опита и на се стажа се наблюдава затваряне към проблемите в организацията. Може да се предполага, че
това е така, защото служителите още не се сблъскали с разочарованията от работата и взаимоотношенията в трудовата среда.
Оказва се, че за новопостъпилите е от решаващо значение поддържането на благопреятни междуличностни взаимоотношения.Чрез
Тестът за множествени сравнения се установява, че значимите
различия при доминиращите ценностни ориентации са между изследваните лица само от 2012 г. Респондентите с общ трудов стаж
до 10 г. взаимодействат положително за въвеждане на иновации с
тези свои колеги, които имат общ трудов стаж до и над 20 г. Същата
тенденция се проявява при културата, ориентирана към правилата,
стремежът към спазване на инструкциите и процедурите на
работното място.
Стажът определя степента на споделане на организационните
ценности, типични за даденото работно място. Затова той се отчита
като променлива, която ясно отразява особеностите на организационната култура. За 2008 г. се констатират различия единствено по
трудовия стаж при ценностните предпочитания към иновациите.
През 2012 г. предпочитанията са насочени към спазване на
правилата, усвояване на ценности и подходи, свързани най-вече с
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постигане на качество и добри резултати при изпълнението. Независимо от продължителността на стажа се формират характерни
изисквания към стабилността на организацията, засягащ както
външната, така и вътрешната среда в български организации. Поддържаните ценности са силно повлияни от желанието за децинтрализация, взаимното доверие чувството за равенство. Приема се, че
придържането към стабилност като основен ценностен приоритен
може да запази организационното структура сигурна и ефективна. В
този смисъл по-голямата тежест, която се дава на културата на
целите през 2012 г. би могла да се обясни с със силното избягване
на несигурността, съчетана с потребност от много правила и потискане на нововъведенията и нестандартните идеи. След направения
тест за множествени сравнения се установи, че при различните
типове организационна култура за двата изследвани периода 2008 г.
и 2012 г. не се отчитат различия между групите по показателя
„трудов стаж“.
Въз основа на данните от многофакторния дисперсионен
анализ „полът“ най-силно диференцира типовете организационна
култура през 2003 г. Резултатите от дисперсионния анализа сочат,
че независимата променлива пол не определя статистически значими различия във възприемането на нито един от видовете организационна култура през 2012 г. Потвърждава се хипотезата за слабо
влияние на пола при възприемането на отличителните характеристики на различните видове организационна куртура. Фактът, че
не се разкриват статистически значими различия по отношение на
пола при 2012 г. може да води до извод за устойчива тенденция при
възприемането на работното място и трудовата среда изобщо, като
независима от тази променлива, което може би е една от характеристиките на съвременните организации. Така по променлива пол през
изследваните етапи ценностните ориентаци не остават стабилни.
Резултатите биха могли да се интерпретират в аспекта на промяна
на половоролевите стереотипи. Установява се тенденция за
ориентация към автономност, независимост в работата.
От получените резултати може да се направи заключението, че
всяка една от независимите променливи оказва в различна степен
влияние върху типовете организационна култура през изследваните
години. Изключение прави 2008г., където единствено променливата
„трудов стаж“ диференцира културата на иновациите.
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Изводи
Въз основа на проведените анализи доминиращите ценности
към спазване на целите на организацията се запазват. Значимостта
на ценностните ориентации към иновации и подкрепа нараства през
изследваните етапи от време в организациите от информационното
обслужване и информационните технологии. Респондентите през
2003 г. отдават най-голама значимост на културата на целите. През
2008 г. и 2012 г. тази тенденция продължава да се поддържа. Впечатление прави, че през годините доминиращи се превръщат и
ценностите на иновацииите и подкрепата на работното място.
Извежда се ориентация към по-голяма гъвкавост и инициативност.
Тези данни биха могли да се интерпретират през призмата на
запазване на предпочитанията към стабилност, но в също така и на
не по-малкото желание за преразглеждане и преосмисляне на
старите идеи. Освен това се наблюдава тенденция към придържане
към такива ценности като яснота на целите и задачите, отговорност
за собственото изпълнение и възнаграждаване за свършената
работа.
През 2003 г. демографските показатели възраст, стаж и пол
варират значимо за всяка една от изследваните организационни
култури. От изведените данни при дисперсионния анализ за доминиращите ценностни ориентации може да се направи заключението,
че само за 2008 г. се изявява вария само на една променлива – стаж,
докато през останалите периоди вариациите са от различни демографски признаци. Диференциращ в най-голяма степен е трудовият
стаж за всеки изследван период, като към всичките видове организацинна култура се наблюдава през 2003 г. и през 2012 г. и за
културата на иновациите през 2008 г. Сходна е динамиката в
оценките на изследваните лица по отношение на предпочитанията
си към културата на целите, която се характеризира с определяне и
постигане на организационните цели и наличие на ясни критерии за
изпълнение, търсене на конкурентни предимства и ефективно
лидерство. Извежда се още една тенденция – културата на иновациите е предпочитана от респондентите през 2012 г., което предполага постигане на стратегическите цели чрез доминиращи ценности като иновации, динамизъм, растеж, творчество.
Анализът на получените резултати показва, че възрастта и
времевия период са детерминиращи фактори за значимостта на
доминирещите ценностни ориентации. Въз основа на получените
резултати може да се направи изводът, че са сходни тенденциите в
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оценките на респондентите за изследаваните трит периода от време.
Динамиката на оценките на ценностните ориентации подкрепящи
културата на иновациите варира статистически значимо и за 2003 г.
и за 2008 г., както и за 2012 г. Ориентацията към правилата и към
целите е определяща основно за 2003 г. и в по-малка степен, свързана със стажа за 2012 г. Наблюдава се повишаване на ценностните
ориентации към адаптивност, свобода и творчество при справяне с
непрекъснатите промени във външната среда. Динамиката на доминиращите ценностни ориентации варира най-вече според стажът в
организацията при три от общо четири организационни култури:
при правилата, при целите, при иновациите. Въз основа на получените резултати при дисперсионния анализ на видовете ценностна
ориентация може да се обобщи, че изследваните демографски показатели в по-голяма степен диференцират различията в перцепциите
на респондентите. Според резултатите те са с предимно по-силна
ориентация към външната среда и придават по-голямо значение на
новаторските подходи и пазарната конкуренция, предприемачество
и склоннст към премерени рискове.
Представените изследвания и получените резултати могат да
послужат за диагностицирането и инициирането на промени в
доминиращите ценностни ориентации на работното място.
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Основен проблем в изследователската и практическа работа с
групи в психотерапевтичен, тренинг, образователен и организационен контекст е как надежно да се наблюдава, анализира и прогнозира комплексната динамика на груповите процеси [1 – 16]. Един
от класическите подходи в намирането на решение на този проблем
– интерактивно-процесуалния анализ (ИПА), - е предложен още
в средата на XX-ти век от Бейлс (Bales, 1950)[1].За съжаление,ИПА
недостатъчно се познава и рядко се използва от българските специалисти в груповата работа, най-вече поради сериозните изисквания по отношение на личния групов опит на прилагащите го и
продължителното обучение за овладяването му. В значителна сте777

пен това наблюдение е валидно и за приложението в български
условия на създадената на основата на ИПА Методика за системно
многопластово наблюдение на групи (SYMLOG - Systematic
Multiple-Level Observation of Groups).
ИПА е системна рамка от диференцирани категории, която
позволява да се наблюдават и регистрират количествено и качествено, при това още в хода на груповата работа, взаимодействията
(интеракциите) на членовете на групата. Фокусът на ИПА е върху
възможно най-пълното описание на груповите процеси, на основата
на което може да се прави задълбочен последващ анализ на груповата динамика. ИПА регистрира два основни типа интерактивно
поведение в групата:
1. Взаимодействията (интеракциите) между членовете на групата насочени към реализацията на груповата задача;
2. И интеракциите ориентирани към поддържането на социоемоционалната атмосфера в отношенията между груповите членове.
Второто, социо-емоционалното измерение се разглежда като
имащо две полярни модалности – положителни и отрицателни
интеракции, а първото измерение – ориентираните към груповата
задача интеракции, - се разглежда като афективно-неутрално. ИПА
позволява да се наблюдават и регистрират в рамките на тези две
основни интерактивно-процесуални модалности 12 типа (категории)
вербални и невербални интеракции (Таблица 1). Това позволява да
се кодират и квантифицират честотно вербалните и невербалните
интеракции на всеки от участниците в групата в реално време – в
процеса на функционирането на групата за определен период от
време. Вербалните интеракции се операционализират като изказвания на ниво просто изречение. Невербалните интеракции се операционализират като пара-вербални (интонационни) и телесно-двигателни актове (например, жестове, пози), които еднозначно могат да
се отнесат към 12-те интерактивно-процесуални категории на ИПА.
При това всяко интерактивно съобщение може да се разглежда като
състоящо се от различни интеракции. Така, ако дадена конкретна
интеракция е както с признаците на емоционална реакция, така и
представлява свързан с груповата задача въпрос или отговор, тя се
регистрира във всяка от подходящите за описанието и категории.
Както е в случая, в който член на групата възкликва, жестикулирайки красноречиво и ставайки рязко от стола си с думите: “Може
ли, по дяволите, някой най-накрая да ми каже какво точно правим в
момента и... защо?“
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Професионално подготвеният да прилага ИПА наблюдател
и/или водещ на груповата работа има възможност както да
регистрира груповите интеракции в процеса на работата на групата,
така и да ги анализира самостоятелно и заедно с членовете на
групата, откроявайки особеностите и тенденциите в групата – на
индивидуално, междуличностно и системно групово равнище, по
време и след работата на групата. Така, анализирайки записите за
всеки от членовете на групата, водещият на групата би могъл да
определи нивото и характера на участието в груповия живот на
даден участник в групата. В допълнение, доколкото всяка от интерактивните категории в системата от описания на ИПА има ролеви
аналог, събраните чрез него данни позволяват да се идентифицират
типичните групови роли на участниците и тяхната динамика в хода
на груповото функциониране и развитие.
ИПА е изключително ефективен метод при изследването на
междуличностните взаимодействия в груповия процес; позволява да
се изследва динамиката на груповото лидерство и да се проследява
формирането и развитието на подгрупите в групата. При това не
само на равнището на възприятията и оценките на индивидуалните
участници в групата, но и чрез регистрацията и анализа на техните
осъзнавани и неосъзнавани интеракции в различни етапи на груповия процес и груповото развитие. Използването на ИПА дава
възможности за прецизно изследване и на лидерството като
функция на груповата динамика чрез регистрация на тенденциите
във взаимодействията между конкретни членове на групата.
Например, „А“, един от членовете на работна група казва на „Б“:
“Признателен съм ти за това, което правиш“ – интерактивна
категория 1-2. Указващото обръщение на „А“ към групата (“ОК,
хайде да продължим работата си”) може да се регистрира като
интеракция 1-0 (като 0 е индикатор за насочени към цялата група
изказвания). Регистрацията на всяка интеракция по този начин
позволява да се създаде ясна и в същото време динамична картина
на това кой инициира определени действия в групата, кой приема
предлагането им, и кой най-често използва насочени към цялата
група изказвания. Много често, както показват емпиричните изследвания, това са участниците с лидерски функции и роли в групата.
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Таблица 1. Категории в интерактивно-процесуалния анализ по
Бейлс

Социоемоционални
интеракции
(Положителни)

A

B

Ориентирани
къмзадачата
интеракции
(Неутрални)
C

Социоемоционални
интеракции
(Отрицателни)

D

1. Показва солидарност; издига статуса на
другите; оказва помощ, подкрепя
2. Грижи се за намаляване на напрежението;
шегува се, усмихва се; показва удовлетворение
3. Съгласява се; показва пасивно приемане;
изразява разбиране; изразява съгласие;
съобразява се
4. Дава предложения, указания (които другите
самостоятелно да използват)
5. Изразява мнението си, преценката си,
анализира; изразява чувствата и, желанията си
6. Ориентира и информира; повтаря; изяснява;
потвърждава

7. Пита за ориентация, информация,
повторение, потвърждение
8. Пита за мнение, преценка, анализ,
изразяване на чувства
9. Пита за предложения, указания, възможни
начини на действие
10. Изразява несъгласие; показва пасивно
отхвърляне, официалност; въздържа се да
подкрепя
11. Показва напрежение; търси помощ;
отдръпва се от ситуацията
12. Демонстрира противопоставяне;
омаловажава другите; самозащитава се или се
самоналага

ИПА откроява и динамиката на напрежението между различните, често противостоящи си интерактивни сили в групата
ориентирани към груповата задача и към поддържането на социоемоционалните групови отношения. Тъй като както осъществяването на груповите цели, така и удовлетвореността на участниците
в групата са значими резултати в нейната работа, групата се нуждае
от динамично уравновесяване на интерактивните сили, насочени
към едната или другата дименсия в груповото функциониране. ИПА
дава възможност да се идентифицира и проследи процесуално как
точно даден член на групата поема ролята на лидер по груповата
задача и започва да се стреми да участва в груповия процес,
допринасяйки за формирането и реализацията на груповите задачи
(цели), а друг същевременно се излъчва от групата като неин социоемоционален лидер (например, най-харесвания и привлекателен за
останалите член на групата). В хода на груповата работа ИПА може
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да се използва (чрез анализ на най-често използваните интеракции)
и за събирането на надеждна информация за предпочитаните
лидерски стилове в групата на всеки етап от развитието на групата.
Авторитарните лидери показват тенденция към даването на повече
вербални указания и разпореждания (интеракции 4 в ИПА), да
предлагат отговори, готови решения и да налагат мнението си
(интеракции 5), да изразяват повишена тревога за продуктивността
на груповата работа (интеракции 5 и 9). На невербално ниво те са
изразено по-доминантни (интеракции 12). Демократичните лидери
са склонни да насочват групата към самостоятелни изводи и
решения като дават предложения (интеракции 4), задават въпроси
(интеракции 7, 8, 9) или окуражават предложенията и участието на
другите в групата (интеракции 1, 7, 8, 9).Невербално те са и чувствителни, вслушващи се и дружелюбни ( интеракции 1, 2, 3).
Laissez-faire лидерите, от своя страна, по-често се ограничават с
предоставянето на информация на групата (интеракции 6) и са
невербално любезни и добронамерени ( интеракции 1, 3).
ИПА разкрива възможности да се анализира динамиката на
формирането и развитието на подгрупи в групата по два специфични начина.Единият е като се определят членовете на групата,
които инициират и приемат реципрочно взаимодействията си както
на вербално, така и на невербално и емоционално равнище (интеракции 1, 2, 3). Другият начин е като се проследяват веригите от положителни и взаимноподкрепящи взаимодействия между членовете
на една подгрупа в групата. ИПА осигурява и диагностини възможности да се откроят надеждно подгрупите, които подкрепят
лидерите като ги валидизират чрез интеракциите си от опозиционните спрямо лидерите подгрупи.
Осигурявайки богата емпирична информация на индивидуално
и междуличностно ниво, ИПА може да се използва и на системногрупово ниво, за наблюдение и интерпретация на функционирането
и развитието на групата като едно цяло. В развитието си всяка група
преминава през определени фази, които са специфично свързани с
регистрираните от ИПА интерактивно-процесуални категории. Това
позволява ИПА да се използва за системно процесуално изучаване
на историята на груповото развитие. Първата фаза в груповото
развитие е фазата на ориентация и през нея членовете на групата се
борят с неопределеността, опитвайки се да определят по удовлетворителен за всеки от тях начин проблемите, ситуациите и задачите,
пред които групата е изправена. ИПА демонстрира как за този етап
са характерни интеракции от категориите 6 и 7. На следващата фаза
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в развитието на групата – оценка, членовете на групата си сътрудничат при установяването на общоприемливи групови норми и
стандарти, които биха й позволили да постигне повече в реализацията на целите и решаването на проблемите си. ИПА регистрира
характерното за тази фаза нарастване на честотата на интеракциите
от категории 5 и 8. На финалната фаза в груповото развитие –
контрол, ИПА установява специфично нарастване на честотата на
интеракциите от категории 4 и 9. ИПА е подходящ инструмент и за
изследване на динамиката на основните групови функции – вземане
на решения, справяне с напрежението, интеграция на групата.
Вземането на решения в различните етапи от развитието на групата
се проявява на интерактивно-процесуално равнище чрез интеракции, говорещи или за съгласие, или несъгласие в групата (интеракции 3 и 10). Груповото справяне с напрежението се наблюдава като
динамика на интеракции, говорещи за включеност или отдръпване
от груповия живот (интеракции 2 и 10). Груповата функция
интеграция има своите индикатори на равнището на интеракциите
от антагонистичен или солидарен тип (1 и 12).
За да постигне своите цели и/или да реши проблемите, пред
които е изправена, всяка група се нуждае от динамичен баланс
между интеракциите насочени към задачата/проблема и интеракциите, насочени към социо-емоционалната атмосфера на отношенията между хората в групата. Според модела на ИПА подобна
градивна групова динамика е възможна само ако положителните
интеракции в груповия живот са по-чести и по-устойчиви от отрицателните. Ето защо, ИПА е и подходящ процесуален инструмент за
интерпретация както на хода, така и на процесуалната детерминация на резултатите в работата и развитието на всяка конкретна
група. От друга страна, в самия ход на груповия процес, ИПА може
да служи и като инструмент с висока предиктивна валидност. Ако
прилагайки ИПА, регистрираме, че автентичните положителни
интеракции преобладават в пространството на групата, това е
доказателство за развитието на устойчива групова солидарност,
сплотеност и в крайна сметка по-висока групова ефективност при
реализацията на целите на групата и решаването на проблемите
пред нея. Ако преобладават негативните интеракции, това е свидетелство за дисфункционална групова динамика и стагнация в
груповото развитие, характеризиращи се с тревожност, напрежение,
конфликтност и снижена групова ефективност.
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На по-високо ниво на абстракция, данните от използването на
ИПА позволяват да се правят изводи, обобщения и прогнози за
груповия статус на всеки етап от живота на групата. Това е възможно, например, по отношение на т.нар. „интерактивни вериги“ –
когато задаваните въпроси в групата водят до получаване на
отговори, за груповата динамика стават по-характерни преживявания като съгласие или несъгласие. Когато делът на груповите
интеракции от категориитена ИПА за даване на отговори и изразяване на мнения е значително по-голям от дела на интеракциите,
манифестиращи задаването на въпроси, груповата продуктивност
обикновено нараства. Статусът в групата, определян от броя на
насочените към даден член на групата интеракции нараства с
нарастване на значимостта на ролята на този член за групата
(регистрирана чрез типа интеракции, които той използва най-често)
и увеличаването на контрола на този член върху интеракциите,
насочени към насочване на действията на групата като цяло. ИПА
позволява също и да се проследява динамиката на ролевата диференциация в групата – някои членове на групата са ангажирани в
някои категории интеракции значително повече отколкото с
останалите. ИПА разкрива, че диференциацията на статуса членовете на групата също нараства с нарастването на броя на отрицателните интеракции, говорещи за нерешени проблеми, тревожност и
напрежение в груповия живот, а с нарастването на ролевата диференциация между членовете на групата расте и капацитета на
групата за контрол и управляемост. Установяването в ИПА на ръст
в реципрочните положителни интеракции, от друга страна, установява едно по-високо ниво на групова сполотеност и солидарност,
което оказва натиск за намаляване на статусната диференциация
между груповите членове. Това, обаче, снижава контрола и управляемостта на груповата дейност, и подкопава ориентацията на
членовете на групата към груповите задачи и снижава ефективността им.
Методическите постижения на ИПА са в основата и на Методиката за системно многопластово наблюдение на групи(SYMLOG Systematic Multiple-Level Observation of Groups), която представяме
в отделна публикация – „Интерактивен процесуален анализ в
групи: От Бейлс до SYMLOG – Част II.
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Abstract: The paper presents the main methodological advantages of
Systemic Multi-Level Observation of Groups (SYMLOG) as a complex instrument for interaction process analysis of group dynamics and group
development.
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Методиката за системно многопластово наблюдение на
групи -SYMLOG (Systematic Multiple-Level Observation of Groups)
е комплексен инструментариум за интерактивен процесуален
анализ (ИПА) на груповата динамика и груповото развитие, създадена в резултат на многогодишна емпирична работа от Робърт
Бейлс и сътрудниците му в Харвардския Университет (Bales, 1970,
1979, 1988)[1][2][3].
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Основните характеристики на SYMLOG се определят от
компонентите на методиката:
1. SYMLOG е системен подход в интерактивно процесуалния
анализ на групата, който позволява да се регистрират множество
променливи на груповото поведение и ценностите на всеки от
членовете на дадена група в хода на груповия процес.
2. SYMLOG е многопластов метод, който е насочен към
изследване на груповите процеси на индивидуално, групово и
системно-контекстуално равнище.
3. SYMLOG е система за регистрация на динамиката на
наблюденията и преживяванията на членовете на една реална група
в хода на функционирането и развитието й.
В основата на SYMLOG са заложени изводите от значителен
брой емпирични изследвания на груповата динамика и груповото
развитие, довели до валидизацията на редица концептуални модели
за интерактивен процесуален анализ. Едно от основните допускания
в тях е, че всяка интеракция в групата се случва в един по-широк и
динамичен социален контекст, в „интерактивно поле от влияния“.
За да се разберат наблюдаваните в групата интеракции, е нужно те
да се разглеждат в техния контекст на личностно, междуличностно,
групово и социално-ситуативно равнище. Измервателните процедури на SYMLOG са насочени именно към регистрацията на динамиката на моделите на групово поведение в техния реален контекст.
Прилагането на SYMLOG позволява във всеки един момент от
работата на групата да се конструира диаграма на груповото поле,
която е графична илюстрация на групата, разкриваща в какви
позиции и отношения помежду си са членовете на групата. Емпричната работа с методиката демонстрира, че ефективните, продуктивните и удовлетворените от функционирането и развитието си
групи имат характерни SYMLOG полеви диаграми.
В представената по-долу примерна SYMLOG диаграма на
груповото поле мястото на всеки от членовете на групата е очертано
в „груповото пространство“, което се визуализира като аналог на
едно физическо пространство, в което живее и функционира цялата
група. Диаграмата на груповото поле е опростена моментна снимка
на начина, по който членовете на групата са склонни да възприемат
себе си, другите в групата и отношенията помежду си в групата
като едно цяло спрямо трите ключови двуполюсни измерения,
използвани в интерактивно-процесуалната рамка на SYMLOG:
1.Доминантност - Подчинение;
2.Дружелюбност - Недружелюбност;
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3.Приемане – Опозиция срещу ориентацията към груповата
задача на установените групови авторитети (лидери).
Така представената диаграма на груповото поле дава
диференцирана моментна описателна рамка на интеракциите в
групата и стоящите за тях имлицитни ценностно-смислови
променливи, характеризиращи текущата групово-динамична
ситуация. Мястото на всеки член на групата в груповото
пространство е представено в полевата диаграма като окръжност,
наричана „персонален (личен) образ“. Образът на всеки групов член
е производен резултат от атрибутивните оценки на всички останали
членове на групата по трите интерактивно-процесуални измерения.
Доминантност/Подчинение
Груповите оценки (ситуативни или обобщени за определен
интервал от груповата работа) получени от даден член на групата
по тази интерактивна дименсия отразяват груповите преживявания
за личната забележимост, статуса, мощта и влиянието на члена на
групата и характеризират мястото му в груповите отношения.В
диаграмата на груповото поле този показател е изобразен чрез
диаметъра на личния образ на всеки от членовете на групата.
Колкото по-голям е диаметъра на личния образ на даден член на
групата, толкова по-силно е възприемането му от останалите като
доминиращ член на групата. В илюстративната диаграма показателите по това измерение са по високи за Ted, Bev, и Ann.
Отчитайки, че „образът“ на Ted е с най-голям диаметър, можем да
кажем, че за той е възприеман от групата като най-доминиращия
член на групата. Rob иDavимат много ниски показатели по това
измерение, което се интерпретира като индикатор за това, че те найподчиняващите се членове на групата. Доминиращите ченове на
групата могат да са тези, които участват най-активно – нерядко това
са по-екстровертните участници; те също могат и да са по-склонни
да налагат на групата своите възгледи. По-подчиняващите се
членове на групата са по-тихо, пасивни или интровертни. Следва да
се отчете, обаче, че значението на това какъв е личния образ на
всеки от членовете на групата не може да бъде разбрано, ако се
отчитат само резултатите по едно от интерактивните измерения.
SYMLOG позволява едновременно да се вземат под внимание
резултатите и от трите интерактивно-процесуални измерения.
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SYMLOG Field Diagram*
Дружелюбност/Недружелюбност
Личните образи на всеки от членовете на групата се позиционират в диаграмата на груповото поле и по това двуполюсно
измерение разположено по хоризонталната ос на груповото поле.
Членовете на групата, заемащи позиции в лявата част на диаграмата
са тези, които се възприемат от останалите членове на групата като
по-недружелюбни, а тези в дясната част на полето - като подружелюбни. Попадането на даден личен образ вляво често отразява интеракции, които членовете на групата преживяват като поегоцентрични и самозащитни. Личните образи попадащи вдясно се
интерпретират в SYMLOG като свързани с интеракции, които се
преживяват като егалитарни, кооперативни и насочени към подкрепа и защита на другите в групата.
*

Препечатано със съгласието на SYMLOG Consulting Group от SYMLOG Case
Study Kit, New York: Free Press, 1980.
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В представения тук пример Lin е разположена най-вдясно,
което се интерпретира като израз на това, че членовете на групата я
определят като най-дружелюбния член на групата. Art иJakса
разположени най-вдясно, което говори, че в интерактивен план
групата ги преживява като най-егоцентрични.Ted се възприема от
останалите като член на групата, който е нито дружелюбен, нито
недружелюбен.
Приемане на /Опозиция срещу целевата ориентация на
установените авторитети
“Целевата ориентация на установения авторитет” е термин в
концептуалния модел на SYMLOG, чрез който се означават правилата, нормите и процедурите, които саналожени на групата от
външни за нея авторитети, които влияят върху функционирането й
и оценяват развитието й. В организационен контекст това може да е
всишето ръководство на организацията, част от която е групата. В
социален – това може да институционални и културни авторитети, с
които групата се съобразява съзнателно или несъзнателно.
Приемането на стандартите на утвърдените авторитети е
представено в диаграмата на груповото поле като локализация в
горната част на вертикалната ос. В използвания пример Ted и Tom
се възприемат от членовете на групата като най-склонни да следват
директивите на авторитети и готови да взаимодействат с другите в
групата по „правилния“ начин. Опонирането, незачитането и дори
стремежа да се отхвърли и смени текущо установения авторитет
намира израз в позиционирането на членовете на групата в долната
част на груповото поле. Тези членове на групата (Jak, например) не
се съобразяват с установените правила, отправят предизвикателства
към текущо установените авторитети, търсят нови подходи и
промяна в начина, по който са организирани нещата в групата и
средата й.
В примера ни може да се приеме, че доколкото Ann, която е
възприемана от групата като по-дружелюбна от Jak, тя е търсена в
ролята на неформален лидер ангажиран с удовлетворяването на
междуличностните подребности на останалите членове на групата,
на който групата възлага чрез преживяванията и очакванията си във
взаимодействията с нея да смекчава изискванията на авторитетите и
така да предпазва групата от конфликти. Мястото наJak в интерактивното поле на групата показва, че групата го преживява като
егоцентрично привличащ вниманието й и препятстващ напредъка,
кък който се стреми групата във функционирането и развитието си.
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Това къде в груповото поле се разполага личния образ на всеки
член на групата е резултат от последователност от ситуативни или
обобщени панорамни оценки от страна на всички членове на групата (включително самооценката на всеки за себе си), отразяващи
преживяванията и наблюденията им за всеки член на групата.
Оригиналната версия на SYMLOG, която се основава на системата
за интерактивно-процесуален анализ на Бейлс използва 26 показатели (айтъма), отнасящи се по вътрешносъгласуван начин към 3те ключови интерактивни дименсии в груповата SYMLOG диаграма
(Таблица 1).
Таблица 1. Смислово-ценностни показатели в дискриптивната
система на SYMLOG

(Вариант: обобщена атрибутивна оценка на интеракциите в работна група*)
1. Личен финансов успех, лична изява и мощ
Рядко
Понякога
Често
2. Популярност и социален успех, да го харесват
и да го одобряват
3. Активна екипна работа за общи цели,
организационно единство
4. Ефикасност, силен мениджмънт
5. Активна подкрепа за авторитетите, правилата
и регулациите
6. Настъпателност, налагане на собствени позиции
7. Солиден индивидуализъм, противопоставяне
на авторитетите
8. Причтно прекарване на времето, освобождаване
на напрежението, снижаване на контрола
9. Защита на по-слабите в групата, предоставяне
на търсената подкрепа
10. Равенство, демократично участие във вземането
на решения
11. Отговорен идеализъм, сътрудничество
12. Консервативност, придържане към “правилния”
начин на действие
13. Подчиняване на личните желания на организационни
и социални цели
14. Самозащита, отстояване на личния интерес,
самодостатъчност
15. Отхвърляне на установените правила,
противопоставяне на конформизма
16. Въвеждане на нови правила, различни ценности,
креативност
17. Дружба, споделено удоволствие, отдих
18. Доверие в добрината на другите
19. Отдаденост, вярност, лоялност към организацията
20. Подчинение на висшестоящите,
съобразяване с авторитетите
21. Саможертва в името на по-високи
организационни и социални цели
22. Пасивно отхвърляне на популярността, скромност
23. Примиряване с провала, оттегляне на усилията
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24. Пасивен отказ на сътрудничество с авторитетите
25. Тиха удовлетвореност, спокойствие
26. Пренебрегване на личните потребности и желания,
пасивност

Размерът и разположението на личния образ на всеки член на
групата в груповото пространство отразява осреднените оценки
получени от него по трите интерактивни дименсии на SYMLOG. В
този смисъл личният образ на всеки в груповото пространство не е
неговото реално Аз в групата, а „груповия му портрет“ – това как
групата текущо (ситуативно) или обобщено го преживява във
взаимодействията си с него като свой член, описвайки смисловоценностните характеристики на интеракциите му в групата.
SYMLOG процедурите позволяват тези, по същество атрибутивни
оценки да се правят гъвкаво, в зависимост от нуждите, в конкретни
ситуации, за определен интервал от работата на групата (например,
отделна групова сесия) и дори да се отнасят към „груповия идеал“ –
предпочитаното от членовете състояние на груповото поле.
SYMLOG диаграмата на груповото поле може адаптивно да се
използва, за да се насочи вниманието към диагностиката на груповите взаимодействия и отношения, характеризиращи фунционирането и развитието на групата като едно цяло, т.е. към процесуалния анализ на нейната групова динамика. Най-ефективните групи
имат диаграми на груповото поле, в които болшинството от членовете се позиционират в горния десен квадрант на диаграмата на
груповото поле, което говори, че смислово-ценностното съдържание на груповите интеракции диаграмата е наситено с дружелюбност и адаптивно приемане на целевата ориентация на установените групови авторитети. Използваният от нас пример, обаче,
демонстрира една реална проблемна групово-динамична картина, в
която двама от членовете на групата, Art иJak, стоят в лявата,
„недружелюбна“ част на груповото поле; а пет от членовете на
групата, Rog, Bev, Dav, Ann, иJak, са възприемани от членовете на
групата като „опозиция“ на целевата ориентацип на установените
авторитети в средата на групата. Заедно с това, Ted, който е и найдоминиращия член на групата се оказва и най-приемащ целевата
ориентация на установените авторитети. Така, SYMLOG диаграмата
ни дава диагностичен профил на груповите отношения на сътрудничество, конфликтност и изолирано формално лидерство, който
*

Препечатано със съгласието на SYMLOG Consulting Group от SYMLOG Case
Study Kit, New York: Free Press, 1980.
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отразява многопластово групово-динамичната ситуация на групата
в конкретен момент от живота й. В диаграмата на груповото поле се
забелязват и специфични „зони на припокриване“. Например, двете
по-големи окръжности в противоположни части на груповото поле
говорят за „линията на поляризацията“ между най-желаните и найотхвърляните интерактивни характеристики на групата. „Линията
на груповия баланс“ е обозначена в графиката на груповото поле с
дългата пунктирана отсечка.
Интерактивно-процесуалният анализ на зоните на припокриване в груповото поле дава и уникални възможности за многопластово и лонгитудно (проследяващо промените в груповите процеси
във времето)изследване чрез SYMLOG на редица феномени на
груповата динамика – формирането на подгрупи, коалиции и клики
в групата; груповата поляризация, излъчването на групови „изкупителни жертви“, аутсайдери, лидери и медиатори; ролевата диференциация; създаването на предпоставки за развитието на групата като
ефективен работен екип и/или сигурно, подкрепящо членовете си
защитено пространство.
Всичко това прави Методиката за системно многопластово
наблюдение на групите – SYMLOG, незаменим комплексен и
надежден инструментатиум за нуждите както на изследователите,
така и на практиците в областта на груповата работа в психотерапевтичен, образователен, тренинг и организационен контекст.
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Резюме: Повишените изисквания към качеството на психологичните
експертизи в клиничната съдебно психологична практика, налагат усъвършенстване на цялостния подход към измерванията, свързани с
получаването на обективни данни за изследваните лица. В частност тези
изисквания предполагат преразглеждането на по-утвърдените и въвеждането на нови методики, гарантиращи по-висока надежност и валидност на събраните данни. Целта на тази разработка е свързана с уточняването на проблемите и перспективите пред част от най-оспорваните
методики за получаване на обективна информация – проективните
методики.
Ключови думи: психологическо тестиране, проективни методики,
съдебно-психологична експертиза
Abstract: The heightened requirements upon the quality of clinical and
forensic psychological reports lead to the necessity of refining the overall
approach to personality assessment toward providing objective data. These
requirements suggest reconsidering the widely used and acknowledged
instruments as well as introducing new ones in order to achieve higher
reliability and validity of the collected data. The aim of the following paper is to
settle the problems and prospects to gathering objective psychological
information using projective techniques – some of the most controversial
assessment instruments.
Key words: psychological testing, projective techniques, forensic
psychological report

Увод
Методиките за изследване на личността съставят значителна
част от общия брой инструменти за психологическо тестиране. От
една страна коректното им използване позволява на квалифицираните специалисти в клиничната и извънклинична практика да
съберат необходимата конкретна психологична информация за
изследваните лица. От друга страна, с помощта на изведените нор793

ми, индивидуалните резултати могат да бъдат сравнени в рамките
на определена извадка, което позволява извеждането на тенденции
за общата популация. Независимо от поставените задачи, обаче,
изборът на подходяща методика е проблем от първостепенна важност за изследващият. Този избор се определя от редица фактори,
като най-значим от тях остава отговорът на въпроса „Каква информация носи методиката?” Други важни моменти са продължителността на провеждане, приложимостта при дадената таргетна група
и – не на последно място – надеждността на получените резултати.
Настоящата разработка има за цел да разгледа употребата на
проективни личностни методики в рамките на клиниката, както и за
конкретните нужди на съдебно-психологическата експертиза.
Основите на тестирането са поставени още от древността. В
Китай е била налична силно развита програма за тестиране на
държавните служители преди повече от 4000 години [3]. Съвременните психологически тестове за изследване на личността водят
началото си от първите две десетилетия на миналия век. През
1920 г., по време на Първата световна война, R.Woodworth използва
тестирането за „идентифициране на войниците, негодни за военна
служба по емоционални причини.” Така, на практика, е създаден
първият структуриран въпросник за изследване на личността –
Woodworth Personal Data Sheet. Година по-късно, през 1921 г.,
излиза и първото издание на психодиагностиката на H. Rorschach, с
което проективните методики стават неизменна част от инструментите за личностово тестиране [3,4]. В тесния смисъл на понятието Щетински (2006) определя теста като инструмент или процедура за оценка, позволяваща измерване чрез използването на
стандартизиран процес [5].
Проблемите с провеждане на психологическо клинично тестиране за нуждите на съдебното производство са свързани предимно с
нивата на истинност при получаване на обективна психологическа
информация за изследваните. Целта е да се получат данни, които да
позволят да се направят анализи и прогнози за поведението, и
личността на основата на разбирането за обективна вероятност за
случващотото се (на основата на задълбочени обективни данни за
статуса на изследваното лице), а не на основата на субективната
вероятност (това което предполага самия изследовател, често без
наличната необходима обективна информация).
За тази цел от особена важност, е първо - подбора на такъв
комплект от методики, които да гарантират в по-голяма степен
валидност и надежност на получените данни за изследваното лице,
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и второ – тези методики да позволяват задълбочено и многоаспектно изследване на индивидуално специфичното.
В съвременната клинична практика приложение намират двете
основни групи личностни методики – въпросниците (структурирани
личностни тестове) и проективните личностни методики. Двете
групи носят както своите предимства, така и някои недостатъци.
Структурирани личностни тестове
За разлика от проективните методики, структурираните личностни въпросници осигуряват определен, ясен стимулен материал
на изследваното лице. Те съдържат краен брой твърдения. Двата
най-често срещани начина, по които изследваното лице може да
отговори на всяко едно от твърденията е с „Да”/„Вярно” или
„Не”/„Невярно” (дихотомен формат на включените айтеми) или да
избере най-характерната за себе си от няколко посочени алтернативи – напр. „Никога”, „Рядко”, „Често”, „Винаги” (Ликертов
формат). В първия случай се постига значителна лекота на прилагане на методиката. Бързината на обработка е друго важно
преимущество на въпросниците с дихотомен формат на включените
айтеми. В същото време наличието единствено на два полярни отговора създава предпоставки за налучкването на „верен” отговор.
Основното преимущество на въпросниците с ликертов формат на
айтемите е възможността изследваното лице да избира по-прецизно
своите отговори. В същото време, ако предложените алтернативи са
нечетен брой (3, 5 и т.н.), може да се наблюдава засилено
отговаряне с неутрален отговор, което от своя страна поставя
достоверността на получените резултати под съмнение [3].
Проективни личностни методики
Проективните личностни методики са група методики, отличаващи се с неструктурираност, нееднозначност и неяснота на представения стимулен материал. Разработването им започва през 20-те
години на миналия век, като към средата на века придобиват изключително широка популярност. Предпочитани от едни и отхвърляни
от други, отношението към тях е силно противоречиво в различните
направления (научно и практическо) на психологията. За някои те
представляват „изкуство” в психодиагностиката и биват разглеждани като незаменим инструмент за изследване на личността в
клинична среда. В същото време противниците им определят
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научната стойност на тези методики като съмнителна, а тълкуването им се приема като спекулация. За пръв път са наречени
проективни през 1938г oт автора на Тематично-аперцептивния тест
(ТАТ), H.Murray.
Разнообразният стимулен материал, използван в отделните
проективни методики, поставя различни изисквания към изследваните лица. В някои случаи условието е да се назове първата асоциация при показване на стимула, в други – да се състави разказ по
показано картинно табло, в трети – да се нарисува обект или да се
допълни рисунка. В същото време по-голямата част от проективните методики позволяват значителна гъвкавост на отговорите –
както по брой, така и по съдържание. По този начин става ясно, че
проективните личностни методики се различават от структурираните методики и по отношение на стимулния материал, и по
отношение на възможностите за формиране на отговор [10]. L.Frank
определя проективните методики като методи на изследване на
личността посредством поставяне на изследваните лица в ситуации,
в които те биха желали да споделят какво значи за тях конкретната
ситуация и как се чувстват в нея [7, 12].
Проективните личностни методики работят, използвайки
проекцията. В психологията терминът се свързва с въведеният от
S.Freud защитен механизъм, представляващ несъзнателно приписване на собствените негативни личностни черти и импулси на
другите, с цел съхраняване на позитивния Аз-образ [1]. В основата
на повечето проективни методики стои т.нар. проективна хипотеза. Според нея, опитвайки се да разберат неясният или двусмислен стимулен материал, изследваните лица проектират своите
собствени мисли, чувства, потребности, преживявания, страхове,
конфликти [3, 7]. K. Stemplewska-Zakowicz & W. Paluchowski
(2013), от своя страна, поддържат мнението, че голяма част от
проективните методики в своята същност не са такива, тъй като не
се основават на проективната хипотеза. Според авторите е грешно
да се твърди, че дори при някои от най-популярните и широко
прилагани в практиката методики, каквито са мастилените петна на
Rorschach и ТАТ, проекцията служи за индиректно изразяване на
потиснати мисли и желания [12].
Пълният спектър проективни методики може условно да бъде
разделен в 5 частично припокриващи се групи [4, 10, 11]:
1. Асоциативни. Включват асоциативен експеримент, мастилени петна на Rorschach, Hand Test. В своята същност те разчитат
най-вече на спонтанността на отговора. От изследваното лице се
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иска да каже първото, за което се сеща, в отговор на стимулния
материал.
2. Конструктивни. Включват ТАТ, тест „Нарисувай човек”.
От изследваното лице се очаква да създаде завършен разказ или
картина.
3. Допълващи. В тази група попада картинно-фрустрационният тест на Rosenzweig. При допълващите проективни методики на
изследваното лице се предоставя незавършен продукт (изречение,
изображение), като инструкцията е той да бъде допълнен, следвайки
определени критерии.
4. Селективни. Включват Szondi тест, Luscher тест. Изследваното лице трябва да избере/подреди определен брой стимулни
изображения на база значимост, привлекателност и др.
5. Експресивни. Тази група включва графологичният анализ,
рисуването, оцветяването, проективната игра с кукли. Обръща се
внимание не толкова на готовия продукт (текст, рисунка), колкото
на начина на неговото създаване; техниката на изпълнение носи
смисъла на проекция.
Някои автори разделят проективните методики в повече от пет
категории, но в литературата остава най-често срещано така представеното разпределение [4, 10, 11].
Клинична и съдебно-психологична употреба на проективните методики
През годините проективните методики придобиват широка
популярност в клинична среда, независимо от противоречивото
отношение към тях. Въпреки че според някои автори (A.Anastasi,
1982) нямат особена стойност като психометрични инструменти,
метаанализи показват, че тези методики са предпочитани сред клиницистите. В списъка на 10-те най-често използвани инструмента за
психологическо тестиране в САЩ през 1995г. присъстват пет
проективни методики, в т.ч. ТАТ и Rorschach [6, 10, 13].
Причината за популярността на проективните личностни
методики сред клиничните психолози може да се търси в основните
им предимства:
• Избягването на социално желателни отговори, поради спецификата на получаване на отговор на стимулния материал –
липсата на „верни” и „грешни” отговори спомага за „заобикалянето” на моралните норми на обществото;
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• Представянето на по-задълбочена и специфична информация за изследваното лице;
• Откриването на несъзнавани импулси и конфликти;
• Някои проективни личностни методики могат да бъдат
използвани независимо от нивото на интелекта или образованието
на изследваното лице;
Посочените преимущества способстват за използването на
проективните личностни методики като ценен инструмент както за
нуждите на клиничната практика, така и, в частност, за изготвянето
на съдебно-психологични експертизи. В хода на провеждане на
изследването, клиничните психолози често трябва да отчетат
вероятността от симулация или агравация. В подобни ситуации
съществува възможност структурираните тестове да бъдат „излъгани”, въпреки наличието на скали за измерване на социална
желателност, валидност и коректност на отговора.
От друга страна, доказателствената стойност на повечето
проективни методики в съдебната зала не се отличава съществено
от тази на детектора на лъжата. Определяни като по-скоро „интуитивно-хипотетични”, тези методики намират приложение в съдебно-психологичните експертизи единствено като част от батерии,
включващи и структурирани тестове [3]. Липсата на единно мнение
относно проективните личностни методики стои в основата на
продължаващата дискусия относно тяхната пригодност както за
самостоятелна употреба при изготвянето на съдебно-психологични
експертизи, така и за включването им в комплект методики. В
същото време, съществените разлики между отделните проективни
методики поставят и друг въпрос – дали не е по-добре да бъдат
разглеждани поотделно в контекста на съдебно-психологичните
изследвания, а не като група [8, 9].
Възможността за обективна интерпретация на тестовите
резултати е от решаващо значение при избора между структурирани
и проективни личностни методики за изготвяне на съдебнопсихологични експертизи. Проективните методики показват някои
слабости при прилагане, като по-съществени от тях са:
• Съмнителна надеждност и валидност;
• Повлияване на резултата от личността на експериментатора;
• Предпоставки за субективна интерпретация на получените
отговори;
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Проблемът за валидността се обобщава до следното: дали
методиката измерва това, за което е предназначена. Той е една от
основните причини за недоверие към проективните методики [2].
Субективното интерпретиране е пряко следствие от широките
граници, в които могат да варират отговорите. Адекватната интерпретация зависи до голяма степен от компетентността на специалиста, който провежда изследването. Това поставя въпроса кой
експериментатор е компетентен и как точно може да бъде определена неговата компетентност. Наличието на подобни въпроси
допълнително затруднява приемането на проективните методики
като еквивалентно приложим психометричен инструмент. Решение
може да се търси в избора на методики, съчетаващи по възможност
част от предимствата на проективните и структурирани методики.
Такива вече съществуват в световен мащаб, но все още не се
прилагат у нас.
Заключение
Пред съвременното психологическо тестиране е поставен
въпроса за това доколко използваните психометрични методи за
изследване на личността в клиничната практика отговарят на поставените очаквания за измерване на определени конструкти. Клиничните психолози срещат предизвикателството да изберат методики,
които едновременно да разкриват изследваните конструкти в оптимална задълбоченост и да позволяват максимално обективна интерпретация. Откриването на точните методики, били те проективни
или структурирани, е предпоставка за качествена промяна в психодиагностиката.
Литература
1. Бренър, Ч. (1999) Увод в психоанализата. София, Планета 3.
2. Калчев, П., С. Джонев, Н. Николов, Е. Герганов, Б. Станчева.
(2006) Стандартни изисквания за описание и представяне на тестове.
Българско списание по психология, бр.2, стр. 44-53.
3. Каплан, Р., Д. Сакъзо. (2013) Психологическо Тестиране. София,
Изток-Запад.
4. Кокошкарова, А. (1984) Психологично изследване на личността в
клиничната практика. София, Медицина и физкултура.
5. Щетински, Д. (2006) Стандарти за създаване и оценка на нови
тестове, адаптации или модификации на чуждестранни тестове в български условия и професионалното им прилагане. Българско списание по
психология, бр.2, стр. 3-43.

799

6. Anastasi, A. (1982) Psychological Testing. New York, MacMillan.
7. Frank, L. K. (1948) Projective methods. Springfield, Thomas.
8. Goldstein, A. (2007) Forensic Psychology: Emerging Topics and
Expanding Roles. New Jersey, John Wiley & Sons.
9. Hersen, M. (2004) Comprehensive Handbook of Psychological
Assessment. New Jersey, John Wiley & Sons.
10. Lilienfeld, S.O., J.M. Wood, H.N. Garb. (2000) The Scientific Status of
Projective Techniques, Psychological science in the public interest. Vol.1, No.
2, p. 27-66.
11. Lindzey, G. (1959) On the Classification of Projective Techniques,
Psychological Bulletin, vol.56, p. 158-168.
12. Stemplewska-Zakowicz, K.,W. Paluchowski. (2013) The Reliability of
Projective Techniques as Tools of Psychological Assessment. Problems of
forensic sciences. vol.93, p. 421-430.
13. Watkins, C., V. Campbell, R. Nieberding, R. Hallmark. (1995)
Contemporary Practice of Psychological Assessment by Clinical Psychologists.
Professional Psychology: Research and Practice, vol.26, p. 54-60,

800

КОЛИЧЕСТВЕНИ И/ИЛИ КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
В ПСИХОЛОГИЯТА
Валери С. Стоянов
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
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парадигма за изследване на човека както и редица епистемологически,
онтологически, методологически и етически принципи, които определят и
конкретните подходи в изследванията. Показана е разликата в целите,
подходите за осъществявмане и резултатите от т. нар. количествени и
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principles that determine the specific approaches to research are analyzed. The
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В социалните и хуманитарни науки в момента се експлоатират
няколко различни и в голяма степен опозиционни парадигми за
изследването на човека. Сред тях основните са: позитивизъм, постпозитивизъм, критичната парадигма (critical theory), конструктивизъм, кооперативната парадигма или т.нар. парадигма за въвлечеността (participatory/co-operative paradigm) [17].
Разглеждането на посочените парадигми показва, че са налице
две радикално различни ориентации в социалните и хуманитарни
науки – позитивистка (позитивизъм и постпозитивизъм) и т. нар.
некласическа (конструктивизъм, критичната парадигма, парадигма
за въвлечеността). Най-откритото противопоставяне, показващо
най-ярко разликите в подходите за изследване на човека, се наблюдава между представителите на позитивистката и конструк801

тивистката парадигма. Позитивистката ориентация е получила
статут на легитимна в социалните науки и е известна още, като
„традиционна” парадигма. Конструктивизмът е млада парадигма в
науката, която се бори активно за налагане.
Позитивизмът и конструктивизмът се базират на редица епистемологически, онтологически, методологически и етически принципи, които определят и конкретните подходи в изследванията.
Най-общо позитивистката парадигма се опира на т. нар. реалистична отнология. Приема се, че знанието е крайна цел на изследването. Позитивистите и постпозитивистите застават зад т. нар.
„обективна истина” и вярването за възможността да се намери
краен, универсален психичен механизъм. В тази връзка изследванията се базират на обективистична епистемиология, която се опира
на количествени подходи [17].
От позитивистка гледна точка, легитимни са подходите, които
са утвърдени в естественонаучната методология и са намерили
приложение в социалните и хуманитарни науки. В такъв смисъл
всеки алтернативен подход се разглежда като ненаучен или недостатъчно научен. Позитивизмът намира своите основания във философията на Огюст Конт (1798 – 1857). Той описва човешката история като развитие от теологични и метафизични етапи, към научен
етап. Науката е въпрос на описание, предвиждане и контрол. Целта
на учения е да извлече закони, описващи естествените феномени.
След като съществуват законите, бъдещите събития могат да се
предвидят. Потвърдените научни закони правят възможен контрола
върху природата, в по-тесен смисъл за психологията – поведението
на хората. [17, с. 818].
Главната цел на позитивистите е обяснение, предсказване и
контрол над изучаваното явление. За потвърждаване на определена
теория в психологията, съгласно тази парадигма, е необходимо
провеждане на групово изследване и използване на статистически
методи за потвърждаване или отхвърляне на определени връзки и
взаимоотношения между психологичните променливи. Затова изследванията в рамките на тази парадигма са т. нар. „количествени
изследвания”.
Защитниците на позитивистката парадигма се опират на ценностно неутралното, аполитично изследване. Позитивистката епистемология предполага, че целта на изследванията е производството
на безпристрастно, обективно знание, без лична въвлеченост и
заинтересованост на изследователя. Изследователят и изследваният
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„обект” се приемат за независими единици, като изследователят е в
състояние да изучава обекта, без да му влияе, или да понася някакво
обратно влияние [вж. 1, с. 113]. В такъв смисъл и много от
методологическите проблеми в психологическите изследвания,
провеждани в рамките на позитивистката парадигма, са свързани с
премахване влиянието на изследователя върху изследваните лица и
в такъв смисъл се предприемат мерки за елиминиране на това
влияние, както и за контрол над поведението на изследваните лица
[вж. 7]. Когато определени мерки са предприети, се говори за
обективност на резултатите и валидност на изследването.
Придържането към универсална истина е тясно свързана с
политическия тоталитаризъм, с потискането на алтернативите,
включително и в науката, с робуването на нелегитимната власт
на авторитета на утвърдени вече учени.
Конструктивистите от своя страна, са антифундаменталисти и
признават културно-историческата локалност, контекстуалност и
ситуативност на всяка истина, допускат релативистка онтология,
т.е. съществуването на множество локални, социокултурни реалности. Намират основанията за знанието не в „обективния свят”, а в
езика, културата, социалните взаимоотношения, нормите и социалните конвенции, приети в конкретната общност. Базират се на
субективистична епистемиология, използват качествена методология и основната цел на изследванията е социална критика, рефлексия и преобразуване на живота на хората [17].
Конструктивизмът акцентира върху идеята за не-отражателната природа на човешкото възприятие, за ролята на индивидуалните конструкти в познанието и разбирането на света, езиковата и
културно-историческата опосредстваност на менталните процеси,
конструктивния алтернативизъм, т.е. наличието на множество способи за концептуализация на събитията, плурализм на истината.
Ние не просто пасивно или активно отразяваме света, а го построяваме посредством езика и културалните системи. Посредством
културално зададените системи за категоризации, хората разделят и свързват, комбинират и структурират за себе си определени
образи за това, което ни заобикаля и собствените преживявания.
Именно в такъв смисъл хората конструират света, себе си и
обектите на научните си търсения. Хората участват в съвместното
конструиране на това, което смятат за съществуващо и реално, като
се опират на езика и социалните конвенции, споделяни в различни
социални образования. От конструктивистка позиция, истината, или
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всяко съглашение за това, кое е валидно знание, възниква от
взаимоотношенията между членовете на заинтересованите съобщества[вж. 11].
Конструктивизмът, за разлика от позитивизма, признава научното знание като инструментално ценно, виждайки в него средство
за преобразуване, трансформиране на едни или други аспекти от
живота на хората или социалните организации [17].
Социалният конструктивизъм от своя страна, представлява порадикален възглед по проблемите на личността, съзнанието,
когнитивните процеси и структури, отколкото конструктивизмът.
Социалният конструктивизъм критикува конструктивизма и други
течения в психологията за твърденията, че съществуват множество
психични структури и за акцентирането върху ролята на индивида и
индивидуалните конструкти при построяването на образа на света.
Социалните конструктивисти поставят ударението върху общността
и дискурса, акцентират върху ролята на езика, дискурса, микросоциалните процеси и отношения, културно-исторически утвърдените
практики, в рамките на които структурите и процесите се признават
за действителни [14].
Социалният конструктивизъм възниква като теория през 70-те
години на миналия век и в момента е един от най-влиятелните подходи в социалните науки, който критикува смело различните форми
на реализма, обективизма, емпиризма и есенциализма в науката.
Съгласно психологическия есенциализъм, зад едно или друго
понятие, стои някаква особена психическа реалност, някаква психическа структура, процес или механизъм, някаква психологична
същност или „есенция”. От гледна точка на социалния конструктивизъм, много психологически понятия, референтите на които се
смятат за реално съществуващи, се определят от господстващи
метафори, наративни културни конвенции и могат да бъдат предефинирани чрез социален взаимообмен, координация и символически опосредствано взаимодействие между хората [2]. Социалният
конструктивизъм защитава тезата, че следва да се отчита социалната полезност на психологическите теории и да се създават
концепции, които преследват конкретни социални цели [вж. 2].
Като цяло, конструктивизмът смята за важно съхраняването
на множеството перспективи за разглеждане, описание и
интерпретация на явленията. Представителите му призовават
към демократизация на научните институти и академичните
изследвания [10;11].
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При конструктивизма особен акцент се дава на конституиращата, преобразуващата, преформатиращата и метафорична функция на езика. Езикът, както е при позитивистите, не просто репрезентатира света. Той подбира, акцентира, потиска и организира
различни страни на нашите преживявания и възприемане на света.
В такъв смисъл различните езици образуват различни системи от
конструкти, т.е. от значения, които по различен начин разчленяват
реалността, по различен начин ориентират човека и насочват
поведението и дейността му, формират различни картини на нещата
и опита му. В. Петренко пише в тази връзка, за психологична
относителност на категоризацията и възприемането на света [вж. 4
и 5]. Все в тази връзка Дж. Потър пише, че светът се конструира по
един или друг начин, в зависимост от това, как хората говорят за
нещата, пишат, или ги доказват [19].
Благодарение на разговора и използването на писменото слово,
много предмети и явления придобиват статут на реалности. Ако
говорим за психологията, то убедеността ни за съществуването на
много психични феномени се основава, съгласно социалните
конструктивисти, на някои литературни и реторични стратегии на
убеждаване и самоубеждаване. Това става чрез обилно цитиране на
автори, с което читателите се убеждават в наличието на това, което
изследваме, във взаимовръзката с нови, открити психически феномени и съответните им понятия, повече или по-малко признати в
рамките на този дискурс и обществото на учените-психолози. Чрез
това безкрайно цитиране и опиране на това, което вече е създадено
(конструирано), на практика се конструират нови и нови области,
измерения, психически структури, механизми и т.н. [вж. 8 и 9].
Съществен за научните изследвания е и проблемът за критериите за оценката им. В рамките на позитивистката и постпозитивистката парадигма основни критерии за оценка на резултатите
от научни изследвания, са вътрешната и външната валидност на
изследванията, надеждността и обективността на резултатите.
Защитниците на конструктивистката парадигма от друга страна,
извеждат алтернативни критерии. Говори се за оценка на общата
кредитоспособност на изследването (trustworthiness), чрез критериите правдоподобност на изследването, трансферируемост, обоснованост и потвърдимост, като еквиваленти на критериите външна и
вътрешна валидност, надеждност и обективност (Lincoln, Guba,
1985). За операционализация на критериите и верификация на
резултатите се използват ред специални процедури. Така например,
за да има доверие към резултатите, първото условие е продъл805

жителното пребиваване в „полето” на изследване. Идеята е, че попродължителното пребиваване на място, в средата, ще доведе до
„потапяне” на изследователя в жизнените условия на изследваните.
Като алтернативна валидизация на изследването се използва
процедурата „триангулация”. Това е кръстосана интерпретация на
фрагменти или на целия случай от поне трима изследователи, или
използването на поне три различни източници на информация –
беседа, наблюдение, анализ на документи и т.н. [6]. Триангулацията
се разглежда като „евристичен инструмент” в ръцете на изследователите, за постигане на по-голяма адекватност при оценяване
на резултатите от едно качествено изследване [вж. 1, с. 309-310].
За получаване на трансферируеми (transferable) резултати, се
използват т. нар. плътни, наситени описания. За обезпечаване на
обоснованост (dependability) и потвърдимост (confirmability) на
резултатите, се използва процедура за външен одит на изследователския процес, от независим експерт, който прави детайлен анализ
на изследването и резултатите.
Съществено за изследванията е и проблемът за действията на
изследователя в рамките на изследването, за неговата въвлеченост,
мястото и ролята му. Повечето привърженици на позитивистката и
постпозитивистката парадигма разглеждат действията на изследователите, ако има такива – психотерапевтични, организационни и
др., като нещо, което заплашва валидността и обективността на
резултатите от изследването. Конструктивистите от своя страна
разглеждат изследването като непълноценно, ако няма социално
действие или трансформация. Двете течения се различават и в отношението към контрола в изследването. Съгласно позитивистката
парадигма отговорност за контрола носи изследователя, докато
конструктивистите държат на споделената отговорност с изследваните [16].
Наличието на опозиционни на позитивизма парадигми в
социалните и хуманитарните науки, извикват на живот и нов подход за изследване на социалните и индивидуално-психичните феномени, известен в науката като качествени изследвания. Какво са
качествените изследвания?
Качествените изследвания, в най-широк смисъл могат да се
дефинират като „...проучване, при което резултатите не идват
посредством статистически процедури или друга квантификация
(quantification)” [21, p. 1]. С други думи, под качествено изследване
разбираме всеки вид изследване, в което данните се получават чрез
нестатистически или неколичествени способи. Те са проучвания,
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при които научните находки идват от естествената среда,
където феноменът се разкрива натурално. Докато при количествените изследвания изследователите търсят причинно-следствени
взаимовръзки, предсказване на взаимоотношения между променливи, генерализация на резултатите, при качествените изследвания акцентът е върху разбирането на феномена и екстраполация
на подобни ситуации [12].
Качествените изследвания се занимават изключително с практиката и процеса повече, отколкото с резултата. Те се фокусират
върху процеса, който протича, независимо от резултата при този
процес. Фокусът е върху възприятията на участниците в изследването, върху преживяванията им, върху изучаване на начина, по
който осмислят живота си. Качествените изследвания се наричат
още полеви изследвания. За тях типичното е включването на
изследователя в средата и работата му на терен, като наблюдава и
описва поведението и събитията в тяхната естествена проява.
Изследователят физически се среща с изследваните, пребивава в
тяхната среда, за да наблюдава индивидите и групите от хора и това
което се случва с тях.
При качествените изследвания емпиричните данни са получават чрез наблюдение, интервю, анализ на лични документи, като
текстови (напр. дневници), визуални – фото и видео източници.
Първични емпирични данни се явяват субективните мнения на
хората изразени дори чрез невербални знаци, символи, които
отразяват нагласи, възгледи, убеждения и т.н. При качествените
изследвания се получават номинални отговори, които разкриват
качественото отношение на индивида към предмета, явлението. С
други думи, разкрива се субективната ценност, значимост на даден
предмет или явление за индивида. Такива отговори се анализират не
математически, а по пътя на аналитичното разкриване на субективния смисъл.
Качествените изследвания се провеждат с идеята да се изучи
индивидуалния аспект на определена социална практика, опита на
конкретни индивиди при конкретни обстоятелства. Чрез изследване
на индивидуалния опит и преживявания, може разбира се, да се
направи анализ и за опита на социални групи, движения и т. н.
„Качествените изследвания са форма на социални проучвания, които фокусират върху начина по който хората интерпретират и организират своя опит и света в който живеят.
Съществуват много и различни подходи в рамките на този тип
изследвания, но повечето от тях имат една и съща цел – да
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разберат социалната същност, действителност на индивида,
групи и култури. Учените използват качествения подход, за да
изследват поведението, перспективите, опита и преживяванията на хората, които проучват. Основата на качествените
изследвания лежи в интерпретативния подход към социалната
действителност.” [13, p.2].
Качествените изследвания са област, в която се повдигат важни
въпроси на съвременното познание за човека. Например, проблемът
за обединение на различните перспективи и парадигми на
изследване, проблемът за релативизма, кризата на представителността и легитимността, проблемът за активното (психотерапевтично, политическо и т.н.) участие на изследователя в процеса на
изследване, проблемът за социалната отговорност на изследователя,
проблемът за текста, както и много частни проблеми свързани с
кодировката, обработката на емпиричната информация и интерпретацията й. Качествените изследвания се използват активно в различни области на психологията – социалната психология, психологията на личността, психология на развитието, педагогическата,
клиничната, консултативната, етнопсихологията, психологията на
изкуството и др.
При качествените изследвания се използва нестатистическа,
нематематическа аналитична процедура за анализ, при която данните са събрани с използването на различни подходи, методи. Качествените изследвания използват натуралистичен подход, който търси
да разбере феномена в специфичния контекст на средата, като
„...реален свят, в който изследователят не прави опит да
манипулира феномена, обект на интерес.” [18, p. 39]. Качествените
изследвания са „...форма на систематично емпирично проучване на
смисъла” [20, p.5]. Когато се говори за систематично, се има предвид спазването на основните правила за качественото изследване –
да е планирано, поръчано и публично. Когато качествените изследвания се определят като емпирични, се има предвид, че подобни
изследвания се базират на опита. Да се проучва смисъла, означава
да се разбере как другите схващат, разбират и употребяват опита си.
Тези изследвания могат да се отнасят до историята на живота,
социални движения, социални взаимоотношения, поведение на
хората и т.н. За някои данни може да се определи количество, но
анализът остава качествен. Така например емпирична информация
събрана чрез интервю или наблюдение може да се операционализира така, че данните да се кодират и да станат удобни за
статистически анализ. Много изследователи се смущават от това,
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понеже интервюто и наблюдението по-често се свързват с качествените изследвания. Всъщност получените данни са качествени,
представени в удобен вид за статистическа обработка.
В момента качествените изследвания представляват нехомогенна област на изследвания, съставена от множество подходи и
теории, като символен интеракционизъм, феноменология, херменевтика, структурализъм, семиотика, етнография, дискурсивна
теория, психоанализа, културални изследвания, деконструктивизъм
и т.н. Общото, което дава основание цялото това многообразие от
изследвания да се отнесе към една рубрика, е предпочитанието към
качествената форма на работа с феномените (описание, анализ,
интерпретация), чрез използване на разнообразни измерителни
процедури и т. нар. качествена емпирична информация (значение,
смисъл). При качествените изследвания предпочитанието е към
естествената среда, или т. нар. полева форма на работа, индуктивния способ на работа с емпиричната информация, фокусиране върху
езика и смисъла за самите изследвани лица, използване на ярки,
изразителни описания.
Дензин и Линкълн категоризират съвременната фаза от развитието на качествените изследвания, като „...момент на откриване и
преоткриване, като дебатиране и дискутиране на нови пътища за
разглеждане, интерпретиране, анализиране.” [10, р. 18].
Качествените изследвания в най-голяма степен съответстват на
идеята в хуманитарната методология на изследвания, съгласно
която най-важно внимание следва да се отделя на културно-историческия контекст на битието на хората, богатството на преживяванията, а беседата и текстът в най-голяма степен, пълноценно и
автентично представят човешката реалност.
Защо изследователите използват качествени методи? Найважната причина, изследователите да използват качествени методи,
е природата на изучаваните проблеми. Качествените методи са
необходими там, където следва да се разбере природата на неизвестен до момента феномен, или детайлно описание на известен
проблем, или разкриването на скрити субективни смисли или
механизми на функциониране на социална практика, когато това не
е възможно чрез въпросници, обработка и анализ на количествени
емпирични данни. Като цяло качествените методи са дълбинни
инструменти за тесен сегмент от социалната практика.
Друга причина да се използват качествени методи, е ориентацията на самия изследовател и целите на изследователските
проекти. Ориентираните към феноменологията, или в по-широк
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смисъл към хуманистичната школа в съвременната психология,
социология, философия, при която особено ценен е субективния
аспект на социалния живот, използват качествени методи.
По какво се различават количествените и качествените
изследвания? Може да се каже, че за изследване на системни проблеми в обществото е необходимо знание, което се базира на количествени данни, тяхното обяснение и формирането на категории,
абстракции. За изучавне на опита, преживяванията, чувствата и
емоциите на конкретни хора, тяхната социална практика, е необходимо знание, което се основава преимуществено на разбирането и
интерпретацията.
Качествените методи имат място на по-ниско йерархично ниво
на изследване, там, където имаме взаимоотношение с опита на
конкретния човек, с преживяванията му, там, където е необходимо
разбиране. На по-високо ниво на агрегиране на данни, количествените стратегии са по-подходящи и по-информативни. Очевидно е,
че двата подхода се допълват. Когато се отива на по-високо ниво на
абстрахиране и използване на количествени показатели, ролята на
„значението” не следва да се игнорира.
От казаното до тук е очевидно, че двете парадигми следва не да
се противопоставят, а да се използват възможностите им, за поцялостно разкриване на същността на феномените.
За качествените изследвания е характерна естественост на
обстановката на изследване. Естественост на обстановката означава непосредствен контакт между изследователя и изследваните в
обичайната за вторите среда, комплексен анализ на ситуации,
широко използване на естествената жива реч на изследваните лица
и също така, по-жив език при описание на резултатите.
При количествения подход акцентът е върху предварително
изработени хипотези и характеристики на обектите на изследване.
При тях имаме прдварително разработени схеми на анализ, дефинирани променливи и очаквания за взаимоотношения помежду им. В
резултатите от изследванията се описват логическите връзки между
променливите, подкрепени със статистически факти и числа, докато
социалнопсихичното и психично многообразие обикновено остава
скрито и извън интереса на изследователя.
Преимуществата на качествените изследвания са очевидни
при изучаване на нетипични или иновационни форми на дейност и
взаимоотношения, когато е трудно предварително да се очертаят
възможните вариации на новото явление. Резултатите при качест810

вените изследвания обаче имат частен характер и по-трудно могат
да се правят обобщения и за други индивиди или социални групи.
При количествените изследвания резултатите, при спазване
на някои предварителни условия за представителност или формата на статистическото разпределение по определена независима променлива, могат да се обобщават за големи групи от хора.
Използването на статистически процедури при количествените
методи (статистическо обобщение), води до гарантиране на надеждност на резултатите и възможност да се сравняват резултатите
при повторение на изследването.
При качествените изследвани имаме аналитично обобщение,
при което резултатите от един обект на изследване могат да се
сравнят с аналогичен обект.
Субективизмът при качествените изследвания, в противовес
на утвърденото вярване за обективизъм при количествените
изследвания, е най-дискутираният проблем при сравняване на двете
парадигми. Безспорно е, че е възможен субективизъм при интерпретация на получените резултати в едно качествено изследване.
Проблемът е, че и при количествените психологични изследвания,
интерпретациите на масивите от емпирична информация, статистически обработени, не е лишена от субективизъм.
При количествените изследвания имаме обикновено едномерен
анализ, докато при качественото изследване, е налице многомерен
анализ на явленията. Това означава, че при качествените изследвания има многоаспектен анализ на обекта на изследване, като се
използват за целта разнообразни източници на информация –
наблюдение за дейността на изследвания, беседа, анализ на официални и частни документи, видеозаписи, исторически документи и
т.н.
По формата на представяне на емпиричната информация,
качествените изследвания се класифицират на преимуществено
описателни, или преимуществено аналитични.
Аналитичното представяне на крайните резултати при качествените изследвания е във вид на:
Първо – разказ на изследваното лице за себе си, без редакция и
интерпретация от изследователя. Целта е да се избегне субективизма при анализа на информацията.
Второ - изследователят редактира и систематизира получената
информация, като прави и кратки коментари. Тази стратегия е
промеждутъчна. Тя по-скоро е описателна, отколкото аналитична.
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Трето - при построяването на теория изследователите смятат,
че концептуалното представяне на резултатите от изследването, има
най-голяма ценност за практиката и науката.
В крайна сметка, качествените изследвания намират приложение в поведенческите и социалните науки и се използват за изучаване на индивидуалния аспект на социалното битие. Първичната
емпирична информация се събира в процеса на наблюдение, дълбинно интервю, или използване на лични документи. Резултатите се
представят под формата на неструктурирани текстови материали,
съдържащи оценъчни изказвания на хората за социалната практика
в своя живот. Тези текстове са основния източник на информация
при последващия анализ.
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НОВАТА РОЛЯ НА МЕДИИТЕ. СОЦИАЛЕН
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Доц. д-р Георги Калагларски
Резюме: В съвременното модерно общество нова роля е отредена
на масмедиите. Фактите са показателни – за периода 2008 – 2013
година в София медиите са се увеличили с 58 процента. В международен
мащаб тенденцията е аналогична – намаляват печатните издания, но
рязко се увеличават дигиталните. Развитието на информационните
сайтове е значително по-динамично от прогнозите. Тази тенденция
предлага не само удобството от свобода на избора на информацияонен
канал, но поставя пред обществото поредица от опасности и възможни
дефор-мации. Контрол или регулиране на новите канали за въздействие?
Каква е новата роля на медиите? Нужен ли е за обществото нов
социален и психологически анализ?
Ключови думи: медии; въздействие; медийна действителност;
социална среда; взаимодействие «човек-общество»; комуникатор
Absract: Mass media acquire a new role in contemporary modern society.
Facts speak for themselves - over the period 2008- 2013 media in Sofia have
grown by 58 %. The trend is analogical worldwide - printed media diminish, but
the increase of digital media is drastic. The development of information
websites is much more dynamic than predicted. This trend offers not only the
comfort of choosing the information channel, it also puts certain dangers and
possibilities of distortions on society's agenda. Is control or regulation of the
new channels of influence pending? What exactly is the new role of medias?
Does society need a new social and psychological analysis?
Key words: media , effect/ influence/ , media reality, social environment,
person-society interaction, communicator.

В съвременното модерно общество нова роля е отредена на
масмедиите. Един извод в този план, може да се направи още сега:
човек вече получава и ще получава все по-голям обем информация
не от непосредствения, жизнения си опит, а опосредствано, включително чрез телевизията, радиото, периодичините издания . Дори
само един конкретен факт е показателен – за пероода 2008–2013
година в София медиите са се увеличили с 58 процента. В международен мащаб тенденцията е аналогична – намаляват печатните
издания, но рязко се увеличават дигиталните.
Настоящата роля на медиите следва да се оценява и в светлината на това, че работното място става много по-мобилно. То
също се „мести" от офиса към къщи, тъй като е достатъчно добре
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осигурено от съвременна техника за получаване и обработка на
информация, а така също за поддържане на необходимите оперативни информационни връзки.
Но и преди да е станало всичко това едва ли ще е чак толкова
погрешно да кажем, че в съвременния свят периодичният печат,
както и радиото и телевизията, трудно могат да бъдат изключени
от непосредствената социална среда на личността. Днес детето
расте пред компютъра, край телевизионния екран и радиоапарата,
с картинните книжки и илюстрованата периодика. Така от найранна възраст то се потапя в този масов по своя характер информационен поток, който ще го съпровожда до дълбока старост.
Човекът не се интересува кога и как е създадена тази информация.
За него е важно, че тя му носи знания, удовлетворение, отмора, че
го ориентира в околния свят. За него тя е станала част от всекидневието му, част от собственото му битие. При това към масовата информация - за разлика от тази, получавана в училище или
кръжока да речем - той изразява свободно своята воля. Поне толкова, колкото и при непосредственото овладяване на света. Следователно, като средство за предаване на натрупания от човечеството
опит, т.е. източник на така наречената опосредствана информация,
медиите, като част от непосредственото обкръжение на човека, са
непосредствен фактор за социализацията на личността.
В гражданското общество медиите не могат да се разглеждат
единствено като средство за въздействие и възпитание. Нужни са
други термини: взаимодействие, съучастие, диалог, сътрудничество, въвличане и пр. Очевидно все по-често комуникаторът и
реципиентът, разбирани в традиционния смисъл, ще си разменят
ролите. По редица причини - икономически, политически, необходимостта от компетентност в изострените политически и социални
конфликти и т.н. - вече се наблюдава по-осезаемо взаимовлиянието
между тях. Сега по-често те се изясняват като две страни на едно
явление.
Независимо от това, че журналистическото познание е фрагментарно и несистематизирано, реципиентът получава немалко от
общуването си с медиите и преди всичко цялата необходима
информация за своята социална ориентация. Масовата информация
няма претенциите за дълбочината или пълнотата на анализа,
характерни за академичните монографии. За нея е невъзможно, не
е и нужно, да навлезе в детайлите на цялото многообразие от
факти, съобщения, процеси, протичащи в световен мащаб.
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Следователно задачата на медиите не е в това да заместват
или изместват учебните заведения, а да помогнат на личността да
се ориентира в заобикалящата я действителност, да си изработи
личностни системи и жизнени позиции, а така също да формира
общественото мнение и да изразява това мнение. Тук на практика
се крие и най-голямата сила на медиите.
Науката не е единна в схващанията си за природата, за начина
на формиране, за „обема" на социалната ориентация. Част от
изследователите поставят ударението върху осъзнаването от личността на нейните потребности и на пътищата за тяхното задоволяване, т.е. плътно доближават социалната ориентация до знанието.
Според други отъждествява-нето на знание и социална ориентация
би било груба грешка, тъй като в знанието са отразени предметите и
явленията от действителността, а ориентацията изразява и отношението на личността към тях.
Първият етап във формирането на социалната ориентация на
личността е осъзнаването на потребностите и на възможностите
за взаимодействие със средата. При осъзнаването на потребностите и нуждите се формира само личната ориентация, докато социалната е обусловена от изискванията и очакванията и на другите хора.
Индивидуалните потребности и нужди сами по себе си не са
достатъчни, за да обусловят необходимата социална активност на
личността, различните слоеве на населението, тъй като тази активност е ориентирана и към обществени ценности, към общественозначими резултати.
Осъзнал своите потребности, изискванията на другите хора
към него, човекът оглежда окръжаващата го среда, оценява предметите и явленията в нея и степента, в която те могат да удовлетворяват желанията и стремежите му. В тези процеси на оценка и
сравнения личността изработва свое отношение, своя позиция към
заобикалящата я реалност. Естествено, това отношение, тази позиция съвсем не е въпрос на хрумване или игра на желания. То е
детерминирано от доста фактори, чието сложно взаимодействие е
трудно доловимо и дори не винаги обяснимо. Между тях са характерът на самите потребности и изисквания, степента на осъзнаването им, обемът и дълбочината на знанията за околната среда,
степента на развитието на обществото и възможностите, които то
предоставя, социалният статус на човека и т.н.
Този етап на взаимодействие на човека със социалната среда, с
другите хора, е много важен за масовото информационно въздействие, което иска да бъде ефективно. Същинската социална ориен816

тация е тъкмо отношението, позицията на личността. Когато те са
изградени, на тяхната основа се появява осъзнатият стремеж към
нещата, формите и условията за удовлетворяване на потребностите.
Не във всички случаи обаче това е осъзнат стремеж и невинаги
възниква осъзнавано сравнение относно потребностите и възможностите за тяхното задоволяване. Съществуват и други механизми и
те се изявяват, ако не по-често, то поне равностойно със съзнателните мисловни процеси. Те се „задвижват" буквално всекидневно тъкмо от медийните съобщения. Не по-малко важно е, че
масовата информация има голям дял и за тяхното стабилизиране.
Става дума за т. нар. „личностни диспозиции”.
Под въздействието на вътрешни и външни фактори човек си
изгражда нагласа за едно или друго поведение. Общият резултат от
функционирането на актуалната нагласа е, че под нейно въздействие в съзнанието и поведението на личността се формира
определена позиция към действителността - позиционност. Това е
съществена особеност на психическата активност на човека. По
отношение на различни обекти и ценности у индивида може да се
изработи и фиксира както положителна, така и отрицателна нагласа.
При съответни ситуации тези фиксирани нагласи възникват твърде
леко и определят насочеността на състоянието и дейността на
човека. Наречени са личностни диспозиции. Приносът на медиите за
формиране на личността е и принос да се изработят обществено
желани фиксирани социални ориентации. На тяхна основа после се
възбужда и желаната личностна активност.
Очевидно е, че на всеки от тези етапи, във всеки от тези
процеси, когато е силно и ярко, медийното съдържание оказва
твърде съществено и, което е не по-малко важно, системно влияние. Най-общо за това може да се съди по следния безспорен
факт: с колкото повече информация разполага човек, толкова поясно е неговото отношение към социалната среда, по-точна и повярна е неговата ориентация.
Социалната ориентация не е статично, застинало социопсихично личностно образувание. Тя се формира и променя динамично, съобразно състоянието на заобикалящата ни среда. Всъщност само когато следва измененията на реалната действителност,
социалната ориентация ще е пълна и вярна, актуална и полезна на
човека в неговото всекидневие. Това, от една страна. От друга - по
темпове на развитие и динамика животът на съвременното общество не може дори да се сравнява с този в минали исторически
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епохи. Следователно при тези условия ролята на медиите в ориентировъчния процес остава още по-голяма.
Те съдействат на човека по неповторим начин да се ориентира в лавината от факти и събития. Правят го посредством
селекцията на тези факти и събития, до които достига чрез
медиите, но и чрез тяхната интерпретация, която те поднасят.
На публиката не са нужни само факти, отделни, изолирани,
откъснати един от друг факти. Тя се нуждае от тези, които
създават реална картина на действителността, на чиято основа
може да формира и изменя своя вътрешен модел на външния
свят. Нужни са не просто факти, а такива факти, които дават
възможност на човека да се ориентира в заобикалящия го свят.
Заедно с това той да бъде стимулиран, подтикнат да ги оцени и на
тази основа да си изработи едно или друго отношение към
действителността. Медиите съдействат на личността да определи
своята гледна точка към изменящите се реалности, осигурявайки
обществена подкрепа на едни страни на човешката психика и
ограничавайки в рамките на своите възможности други. В своето
оценъчно отношение към фактите и събитията личността поставя
като приоритет своите идеологически възгледи, от своите интереси
и цели.
Реалната действителност става фактор за социалната ориентация
на личността не само чрез осмисляне на фактите, но и когато съдейства да се разкрият и закономерностите на социалния живот.
Главното тук се явява масовата общност. Точно сред нея личността
оценява собствените си интереси, своето положение и място в историческия процес. На практика това изисква дълбок и многостранен
анализ на действителността, в който не могат да не се вземат под
внимание както конкретно създадената обстановка, така и цялото
историческо развитие. Изисква се още и избор на пътища, способи,
използването на методи за реализацията на целите, които личността
и обществото си поставят - както за непосредствения, така и за
следващия етап.
Според мнозина изследователи същинската социална ориентация е изградената позиция, отношението на личността. На тази
основа се появява стремеж към действие. „Отношението” заслужава
значително внимание. В хода на масовото общуване този „отрязък"
от общия процес доскоро реално се подценява както от теорията,
така и в практическата работа на журналистическите колективи.
Той има специфична и много по-значима роля в масовото информационно взаимодействие, отколкото в редица други духовни
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сфери. Това налага комуникаторът да познава природата на
категорията „отношения", нейните иманентни свойства, пътищата
за формирането и изменението й.
Отношението, изградено при преработката и перцепцията на
масовата информация, има и самостоятелно значение. Доколкото
напр. фактите и събитията, които реципиентът е осъзнал, разтълкувал и възприел, формират и затвърждават у него определена
психологическа нагласа. Тя се превръща в бариера по пътя на
новата информация и трудно допуска до разума противоположен
факт или противоположно тълкуване на събитията. По такъв начин
при конкретни обстоятелства за определен тип хора отношението
към дадено събитие преобладава над рационалното му обяснение.
Едно твърде съществено обстоятелство, за да бъде пренебрегвано в
масовото информационно общуване. Човешкото познание е фундаментът, върху който се изграждат възгледи, идеи, схващания.
Ролята на медиите за разпространението на знания е известна.
Благодарение на способността си допълнително да обективизират
духовни ценности те всекидневно съдействат на личността да преодолява ограниченията на непосредствените връзки и възприятия, да
„прекрачва" географски граници и цели континенти, да прехвърля
„мостове" между вековете, да възприема цялото богатство, създадено от човечеството. Естествено, съобразно с обективните обществени условия, в които се намира личността и в зависимост от
равнището на собствената си психика.
Познавателният процес предполага наличието освен на знания
и на едно или друго отношение на субекта към отразяваната действителност. „Всеки психичен процес - пише С. Рубинщейн – представлява отражение, образ на нещата и явленията в света, знание за
тях, но взети в своята конкретна цялост, психичните процеси имат
не само този познавателен аспект. Заобикалящите ни предмети и
хора, явленията от действителността, събитията, ставащи в света,
така или иначе докосват нуждите и интересите на отразяващия ги
субект. Затова психичните процеси, взети в тяхната конкретна
цялост, са не само познавателни, но и „афектни, емоционално-волеви процеси. Те изразяват не само знание за явленията, но и отношение към тях...”
И така: познание и отношение. В повечето случаи обаче те не
възникват едновременно. Между тях съществуват и темпорални
различия и ако комуникаторът наистина се стреми към определен
ефект сред аудиторията, той би трябвало да следи тези процеси, за
да внася съобразно с постигнатото и непостигнатото необходимите
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корективи в своята информационна политика. Всъщност напълно
възможно е отношението изобщо да не се появи и подобна ситуация
не може да се разглежда по друг начин освен като неуспех на
комуникатора. Известно е обаче, че въздействието на медиите се
изгражда върху принципа на акумулацията: получените нови знания
за обекта или някакво събитие, или някакъв личностно значим факт
„свързват” всичко в едно и му придават емоционална обагреност понякога спокойна, плавна, друг път динамична и силна. Така или
иначе индивидуалното безстрастно съзерцание е пречупено, отстъпило е място на субективно отношение към фактите и събитията.
Случва се, и то не толкова рядко и обратното - по редица и с различен характер причини положителното отношение на реципиента
да изпревари познанието. По такъв начин то става благоприятен
фактор, стимул за ускоряване на процеса на самото познание. Още
едно доказателство за важното значение на категорията „отношение" в масовото общуване.
Наличието на отношение обаче съвсем не е достатъчно обяснение за осъществяваното от масмедиите взаимодействие. Още
повече, че самото отношение може да бъде не само положително,
но така също негативно или неутрално. Както е известно, далеч не
всички възгледи, представи, норми, в духа на които обществото
иска да повлияе на личността, тя възприема като актуални и
личностно значими. Тук казват своята тежка дума реалните условия
на живот, битието, а така също вече изградените в съзнанието на
индивида системи от норми, знания, ценности. Ето защо да се
осъществява свободно и съзидателно взаимодействие, е далеч потрудно, отколкото да се обучава, да се дава образование. Комуникаторът влияе не само с това, че дава определени знания, но и със
своето отношение към фактите и явленията, с изграждането на
съответно светоусещане.
Нужни са следователно активна позиция и роля на медиите за
формиране на определено отношение към поднасяната информация
и към отразяваната действителност. Днес за науката е безспорно, че
едни или други идеи, за да се превърнат в убеждения на личността и
обществените групи, „…трябва да преминат през съзнанието на
индивидите и групите, през неговите две неразривно свързани
страни - рационална и емоционална, - като предизвикат към себе си
положително отношение. Задължително условие за това е възприемането на тези идеи като съответстващи на възгледите на обществените групи и съставляващите ги индивиди". (Маслоу, Е., 2001)
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Отношението е личностно образувание, обективна връзка на
индивида със заобикалящата го действителност, т.е. с онова, което
представляват условията му на живот. Но първото измежду тези
условия е наличието на другия човек. Тъкмо отношенията с другите
хора образуват основното съдържание, сърцевината - по думите на
С. Рубинщейн - на човешкия живот. Нещо повече. Без обществото и
общуването в него, без взаимодействието с другите хора не е възможно съществуването на самия човек, на човешкия род. „Сърцето
на човека е изцяло изтъкано от неговите човешки отношения към
другите хора: неговата стойност се определя изцяло от това, към
какви човешки отношения се стреми, какви отношения е способен
да установява с хората, с другия човек. Психологическият анализ на
човешкия живот, насочен към разкриване на отношенията на човека
с другите хора, представлява ядрото на истински жизнената психология". (Рубинщейн, С., 1977)
Сега вече можем да подчертаем и другата страна на проблема:
детерминиран от обществото, намирайки се в многостранни отношения с другите хора, човекът е не само индивидуално, но и социално същество. Тъкмо поради това отношението се изявява като
компонент не само на личностното, но и на груповото, колективното и общественото съзнание. То играе активна роля и в такива
състояния на съзнанието на широките слоеве от населението като
общественото мнение и общественото настроение, а така също в
масовите психични явления от рода на подражанието, модата, и др.
За ефективното въздействие на журналистиката извънредно
важно е да се знае, от гледна точка на обществените интереси,
какви положителни отношения съществуват в отделните социални
групи, спрямо какви факти и събития и по какви пътища те биха
могли да бъдат „предадени" на отделните личности. Очевидно найрезултатно е да се активизират самите обществени групи и тяхното
влияние върху включените в тях личности.
В научната литература се сочат следните типични черти на
отношенията на човека към действителността:
- Индивидуалност и степен на изразеност, избираемост на
отношението, обусловени от наличните убеждения, потребности,
интереси и пр.
- Равнище на развитие, степен на обобщеност, т.е. осъзнатост,
а така също идейност на отношенията;
- Широта, цялостност, последователност;
- Активност, действеност;
- Устойчивост.
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От призмата на изследваното взаимодействие, съществено
място в масовия информационен процес има насочеността на
отношението. Създавано в процеса на преработката на информацията и нейното вътрешно усвояване, то има двупосочен характер.
От една страна, това е отношението на личността към обективните
условия на живот, към социалната среда, към фактите, предметите,
събитията, които я заобикалят. От друга, това е отношението на
личността към нейните собствени социални роли и функции.
Успешното изпълнение на тези функции, активността, инициативността на човека зависят не само от това, дали равнището на
знанията му и тяхното съдържание съответстват на изискванията. В
още по-голяма степен то зависи от това, как човек се отнася към
тези функции, към формите на социална дейност, в които сам
участва, от това, как определя тяхната значимост за обществото и
лично за себе си.
Спорен е все още въпросът, на кое трябва да се даде предпочитание - на формирането на определено положително отношение
на личността към заобикалящата я действителност или към
собствените й ролеви функции и предписания. Може би защото
тези процеси се смятат за взаимно свързани, отношението към едното неминуемо слага отпечатък върху другото. Социологическите
изследвания многократно са потвърждавали например, че човек,
намерил за себе си подходяща, увличаща го работа, превръща своята вътрешна удовлетвореност в мотив за по-съзнателно отношение
не само към работата, но и към средата, в която е станало това. У
него се появяват нови духовни и физически сили, те го правят подоброжелателен, повишава се цялостната му социална активност.
Медии често не дооценяват възможностите си да въвлича
отделните слоеве и групи в обществените процеси чрез разкриване
на значимостта на личностните им социални роли и функции.
Върху фона на сериозните постижения на журналистика през
последните години тази сфера изглежда е измежду позабравените,
макар да е една от най-ефективните.
Всяко отношение, както изтъква С. Рубинщейн, психологически се изявява под формата на чувство, стремеж или идеологически
оформено оценъчно съждение. По този начин едно и също отношение може да намери израз в сферата и на чувствата, и на волята,
и на мисленето. Само за илюстрация: възприемането на дадено
съобщение винаги е свързано с някакво чувство - положително,
негативно, неутрално. То може да бъде предизвикано, а следователно и насочено както към обекта на отражение, така и към самия
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информационен източник. В същото време реципиентът неминуемо
си изработва и съответна своя оценка за онова което става около
него, за обществената и личностната значимост на отразяваните
факти и явления, за хората и техните изяви, намерили място в
журналистическата творба, за начина, по който всичко това е поднесено, и т.н. Възможни са и изключения, но като правило възникналите чувства и оценъчното съждение са в една тоналност.
Съзнанието е не само познание, но и отношение на човека към
света, в изработката на което голяма роля играят емоциите. Ако
това е така, явно е в задълженията на комуникатора да анализира
подготвяната за разпространение информация. Още по-добре е на
етапа на планирането да се преценява в каква степен подбраните
съобщения „апелират" и към чувствата на читателя. Към коя група
чувства са насочени? Защото е известно, че има активни (стенични)
чувства, оцветени в положителен емоционален тон, които повишават жизнената дейност на човека, но има и пасивни. Знае се, че
заедно с „търсените" от комуникатора положителни чувства, а
понякога и вместо тях, се появяват като нечакан страничен психологически ефект негативни чувства и настроения.
Съществуват и сравнително кратковременни преживявания –
например емоциите. Но те се съпътстват и от стабилни, продължителни преживявания, които очевидно представляват по-голям
интерес за журналиста и журналистическия колектив. От гледна
точка на преследваната крайна цел най-голямо внимание от страна
на медиите предизвикват т. нар. висши чувства - нравствени, естетически, интелектуални, които са свързани с дълга, честта, красотата, решаването на мисловни задачи, познавателните интереси и
др. Към тях би трябвало да търси „път" журналистиката в условията
на информационното общество, която се стреми да увеличи количеството и дълбочината на комуникативните връзки.
1.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА
КУЛТУРА ОТ ТИПА НАРЦИСИЗЪМ ПРИ МЕНИДЖЪРИТЕ
Билиан Н. Маринов
Технически университет – София, България
e-mail: bilinic@yahoo.com
Резюме: В статията са представени емпирични подходи и теоретичен модел за диагностика на организационната култура в зависимост
от личностните фактори на нарцисизъм при мениджърите. Застъпена е
хипотезата, че личностните подтипове нарцистична власт определят
ценностните профили в социалната реалност, както и обратното.
Целта е да се установят ролята и мястото на управленския нарцисизъм в
степените на несъответствие между оценките за актуална и желана
организационна култура. Популярни методи, измерващи нарцистичната
личност и динамиката на организационната култура, са опорни елементи
в структурата на изследването. Отчита се важността на двувалентната природа на нарцисизма по континуума „проактивност–деструктивност“, с акцент върху дименсията грандиозност в организационен
контекст.
Ключови думи: организационен нарцисизъм, личностни фактори на
нарцисизъм, типове организационна култура

Въведение
През последните две десетилетия се увеличиха опитите на
изследователи да разкрият причините, довели до шокиращи финансови скандали и колапси в света на бизнеса (напр. WorldCom, Enron,
Lenham Bros).
На фона на социално-културните, политически и икономически промени, се очерта като най-съществена ролята на личностните фактори на мениджъра (ръководители, лидери), влияещи върху
организационната ефективност [1]. С това се разшири и вниманието
върху парадигмата на Фройд1 за нарцисизма в полето на социалната
и организационна психология [2, 3, 4, 5]. Утвърди се и разбирането
за двувалентната природа на този феномен (в диапазона „здравословен–нездравословен“), като предвестник за организационни
1
Постановката на Фройд за универсалността на Едиповия характер, както и
приноса на Е. Фром в утвърждаване на двувалентната природа на нарцисизма, са
имплицитно представени.
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постижения/провали [6]. Нещо повече. Поради динамичното работно ежедневие и поради необходимостта на индивида от непрекъсната промяна и адаптация, съвременни психолози се обединиха
около разкриване вариациите между светлите (проактивни) и тъмните (деструктивни) страни на управленския нарцисизъм, предопределящи съдържанието и насочеността на организационната
култура [7, 8]. В дихотомните опозиции на културата мениджъритенарциси могат да действат „конструктивно“ – в асоциация с
продуктивността, социалните приноси и иновациите, или „деструктивно“ – като компрометират организационната кохерентност и
подхранват контрапродуктивно поведение, ограничени от влиянието на чувствата на депривация, несигурност и непълноценност.
Въпреки нарастващото внимание по проблема, предимно от
англо-езичния свят, у нас2 все още липсват достатъчно емпирични
данни за влиянието на нарцисизма върху организационната микродинамика.
Тези обстоятелства мотивират разработването на теоретичен
подход за описание и измерване на организационния нарцисизъм на
национално равнище. Възниква въпросът: има ли значима корелация между измеренията на организационната култура – ценности и
вярвания, стилове на ръководство, критерии за успех и пр., и
нарцистичната личност на мениджъра?
Идеята за социално-психологическите зависимости между
организационната култура и управленския нарцисизъм, е основа на
настоящото изследването. Както посочва М. Кетс де Врийс (2004),
„нарцисизмът лежи в сърцевината на управлението“. Той е предпоставка за движението към върха на организацията по смисъла на
неговата мотивационна структура [11]. Целта е да се установят
мястото и ролята на нарцисизма в бизнес организацията като се
проследи степента на разминаване между реалното и идеалното
атрибутиране на доминиращия тип култура. Предизвикателствата са
в няколко посоки: 1) разработване на теоретичен модел за измерване съответствията между личностните фактори на нарцисизъм и
типа организационна култура; 2) диференциране проявите на
деструктивен нарцисизъм, като източник на съпротивителни сили
срещу настъпващи промени, и проявите на конструктивен
2

Явлението „организационен нарцисизъм“ се съобщава за първи път у нас от
проф. д-р Д. Сотирова (2003), във връзка с подходите за разпознаване на организационната култура [9]. Проучвания по въпроса провежда и д-р П. Димитров в
перспективата на динамичната организационна психология [10].
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нарцисизъм – предшественик на развитието; и 3) провеждане на
експериментално изследване върху типа нарцисизъм при мениджърите, въз основа на оценките по критериите „актуална“ и „желана“
организационна култура, получени от участниците в него.
1. Теоретична постановка и основна хипотеза
В центъра на изследователския проект е заложена хипотезата,
че има взаимозависимост между организационната култура и
типа нарцисизъм при мениджърите. Водещо е предположението,
че скалата на несъответствията между „актуален“ и „желан“
тип култура, може да бъде ориентир за локализиране присъствието на нарцисизма в организацията.
1.1. Експериментален модел за измерване на организационния нарцисизъм
Настоящата задача е да се състави [експериментален] емпиричен модел за измерване на типа нарцисизъм при мениджърите в
съответствие с ценностните измерения на организационната култура. Той е разработен въз основа на схващането, че управленският
нарцисизъм е аспект на себе-съхранителните съпротиви срещу
промяна и на чувството на неопределеност в организационната
микросреда. Това допринася да се разшири теоретично-приложната
рамка за диагностика на контрапродуктивните модели на работното
място. Смятаме, че последните са продиктувани от нефункционални
фиксации на мениджърите върху „властта, статуса, престижа и
старшинството“ [7]. Понятията „промяна“ и „неопределеност“, са
разгледани в смисъла на его-заплаха3 за индивида, което провокира
нарцистични защити4 срещу новото, непознатото и/или различното.
На равнището на организацията например, промяната настъпва във
време на реорганизации, при смяна на властовото статукво или на
заеманите роли, поради несъвместимост между индивидуалните
различия и доминиращия стил на управление, в надпреварата между
3

Аспект на нарцисизъм, предизвикващ агресивно поведение. Проявява се поотчетливо в ситуации на критика, порицание, оскърбление, негативизъм, чувство
на несигурност и др.
4
Според перифраза на дефиницията на Аргирис (1982 г.), изведена в предишна
публикация по проблема, защитните механизми обозначават „всяко мислене и/или
поведение, което е „изкуствено” (неавтентично) прибавяне към или добавяне от
реалната ситуация, с цел да възпрепятства разкриването пред самия-себе-си и
коригирането на грешка на индивида”. [12].
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конкуренти в бранша, при стрес, и мн.др. От особено значение,
обаче, са типовете нарцисизъм при мениджърите. Те разкриват
„токсичните“5 едипови модели в нагласите към промяна на съответната култура.
1.2. Личностен профил на нарцисизма в управлението
Нарцисизмът е многоизмерен личностен конструкт. Неговите
бивалентни прояви в индивидуалното поведение варират по
континуума експресивност–самовглъбяване [14]. Към първата дименсия (експресивност) спадат: грандиозност в себепредставянето,
показност, себенадценяване и свръхзагриженост за вниманието на
околните. Контрастната на нея форма – хиперсензитивен нарцисизъм – се допълва от реакции на тревожност и несигурност, но в
по-близките отношения с другите се изразява в надутост, арогантност и разглезеност [14]. По интересен начин експлоататорското
поведение и чувството на привилегированост репрезентират корена
на психопатологията по отношение и на двете дименсии. Макар,
обаче, и двата субтипа на нарцисизъм да се асоциират с различни
прояви на маладаптивност, грандиозният (експресивен) нарцисизъм
има тенденцията да бъде междуличностно по-деструктивен. Той се
забелязва в изрази като „деспотичен“, „нетолерантен“, „жесток“ и
др. Все пак, общото в тези широко-разпространени субтипове нарцисизъм (Лейпсли и Алсма – 2006 г.), е тяхната дисфункционалност [14].
Наличието на „злокачествени“ тенденции в поведението на
управленците е добре отразено в резултатите от лонгитюдно изследване на Купър и Мармът (2003) на 10 308 служители от правителствени организации в Лондон [15]. Сред водещите негативни
белези на мениджърите са отчетени: отхвърляне на опитите за
съчувствие и социална подкрепа в работните отношенията, предявяване на грандиозни или непредвидими изисквания. Откроява се
дисбалансът между служебните задължения на началниците и на
тези под тях; както и дефицити по отношение на: 1) съдържанието
на работните задачи, 2) на условията за използване на практическите умения, 3) на емпатия в междуличностните отношения.
Изброените фактори имат висока корелация с влошеното здравословно състояние на служителите, а сред тях са проблеми с кръв5

Препратка към метафората за „прехвърлане на горещия картоф“ (Д. Шоу, 2006) в
следване патологията на рода през поколенията [13].
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ното налягане, отсъствия от работа поради болест и дори увеличаване на случаите с фатални последици.
За разлика от описаните злокачествени форми на проявление,
нарцисизмът може да бъде и качество с положителен знак. Това е
валидно в случаите на относително слаби нива на тревожност,
депресия или колебания в индивидуалната самооценка, както и
емоционална гъвкавост в преминаване от асертивно поведение към
партньорство в отношенията.
• Грандиозност: ключов детерминант на организационния
нарцисизъм
В това изследване фокусът е поставен върху дименсията грандиозност. Нейната специфика е по-близка до динамиката на организационния живот, особено в контекста на мениджмънта. Доброкачествените аспекти на този подвид варират според равнището на
самоефикасност (Бандура, 1977) и устойчива самооценка в ситуации на неопределеност. Те изпълняват ролята на медиатор в овладяване на рисковите интер-персонални връзки в организацията. Според съобщения на Ронингщам (Elsa Ronningstam, 2005), „здравословният“ нарцисизъм на мениджърите включва: реалистична самооценка на способностите и ограниченията; способността да се
толерират критики и отхвърляне, оценки и похвали; грандиозни
фантазии като подтик за постижения; сублимирана агресия; способност за вътрешен контрол на индивидуалния стремеж към власт;
умерено чувство на привилегированост; способност за емпатия и за
преценка на взаимността в отношенията с другите; способност за
осъзнаване на емоции като завист, срам, гордост, малоценност и
унижение [16]. Те са признак за здравословната алтернатива на
грандиозност в динамиката на съответната култура.
• Идентификация с психологическия профил на
ръководителя
В динамиката на организационната култура психологическият
профил на висшестоящия отразява всяка фаза от успехите или
провалите на организацията. Нещо повече. Ръководителят е предпочитан модел за идентификацията от страна на последователите му.
Той е „индикатор“ за социално-културните процеси в групата.
Другите ритуално [несъзнавано] се идентифицират с него, за да
достигнат желания от тях его-идел. Изграденият архетипен образ на
[организационен] его-идеал обикновено стимулира механизмите за
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редуциране на тревожността, съпътстваща процесите на промяна.
Чувството на неопределеност подтиква останалите да се идентифицират с образа на водача, за да я избегнат. Той става предпоставка за формиране на „колективна идентичност”, която се
определя от идентификацията на сходствата между отделните
участниците в организацията и се пречупва през общата за всички
визия. Така споделената визия става алтернатива за създаването на
„организационен идеал“ [17].
1.3. Същност на феномена организационен нарцисизъм
Организационният нарцисизъм е понятие, което разкрива
общите корени на усещанията за тревожност и събесъхранителните
съпротиви на служителите срещу неизвестното. Този феномен
възниква като симптом на бягство от несигурността и не позволява
настъпването на промени, които иначе стимулират разширяването
на организационната култура. Така организацията попада в плен на
собствения си нарцисизъм, а дейността й се измества по посока на
контрапродуктивни и нереалистични цели.
Предистория: За първи път понятието „организационен нарцисизъм” се използва от Хауърд Шуарц (H. Schwartz 1987 г.), с което
се опитва да разкрие причините, довели до кризи или фалит в
корпоративния бизнес [6]. Той идентифицира процеси, които нарича „организационно загниване”, водещи до патологично отклонение на дейността на една организация по посока на възпроизвеждане на драматизации за нейния идеален характер и илюзии за
величие. Актуализиралият се нарцисизъм стимулира прекомерната
загриженост на една организация за оцеляването й, докато реалните
връзки с клиенти и пазари се прекъсват.
За да опише понятието нарцисизъм („любов към собствения
образ”) в контекста на организационния живот, Шуарц се опира на
постановките на Фройд по повод състоянието на себе-погълнатост,
при което индивидът оттегля интереса си от външния свят и попада
във властта на илюзията за самодостатъчност [6]. Характеризира се
с демонстрации на чувство за всемогъщество, обсебеност от фантазии за предначертани успехи или власт, липса на емпатия и др.
Поведението на нарциса често е ориентирано към експлоатация,
контрол, манипулации, или злоупотреба с моралните кредити в
междуличностните връзки [19].
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Смисъл: Според Е. Фром, „колективният нарцисизъм е сублимация на индивидуалния нарцисизъм“ [20]. Смисълът е, че организационният нарцисизъм е сублимиран израз на желанието на
индивида да контролира външния свят, като последица от преживяване на безпомощност. Индивидът осъществява собствените си
нарцистични желания и илюзии за всемогъщество, които се трансферират към групата чрез механизмите на идентификация. Формиралият се идеален образ в групата играе роля на заместител на егоидеал6, който поддържа заблудата чрез масови идеологии (митове,
легенди, ритуали, убеждения). Социалните отношения в този случай има своите корени в семейната биография на индивида, където
злоупотребата на родителя с властта често се рационализира от
идеология [21].
Извод: Казаното до тук може да се обедини около съждението,
че организационният нарцисизъм е проекция на личностното
функциониране на мениджърите в следване на собствения егоидеал. Те са упълномощени да провокират митичните представи в
патологията на колективните отношения.
2. Многофакторна скала за измерване качествата на
нарцистичната личност
В перспективата на социално-личностовата психология е
направен опит за диференциране на нарцистичните субтипове,
главно от изследователи като Емънс (1984), Раскин и Тери (1988).
Те използват традиционната многофакторна скала за измерване
качествата на нарцистичната личност, известна като Narcissistic
Personality Inventory (NPI). На тази основа Емънс класифицира
четири, косвено свързани компонента в структурата на нарцистичната личност, които са предмет на анализа:
(1) Лидерство/Овластеност (Leadership/Authority) – предпочи6
Понятието „его-идеал” е теоретичен мост за обяснение на несъзнаваната
нарцистична идентификация във вид на психологическа привързаност към групата, и
особено по отношение на лидера. Фройд приписва на тази инстанция функциите на
моралната съвест. Първоначално възникнал в състоянието на първичен нарцисизъм,
по-късно „его-идеалът” пресъздава изискванията, които реалността поставя пред Аза, и на които не винаги може да отговори. Тази парадигма разкрива склонността на
участниците в група да проектират чувства и представи по посока на водача, който
замества техните любими обекти на привързаност през ранното им съществуване и
участва в поддържането на техния собствен „его-идеал”.
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тание за изпълняване на водачески функции и на роли за упражняване на власт.
(2) Превъзходство/Арогантност (Superiority/Arrogance) –грандиозност в самооценката за подсилване на собствения авторитет
пред останалите и чувство на превъзходство.
(3) Себепогълнатост/Демостративност (Self-absorption/Exhibitionism) – перцепции за специален статут и раздуто чувство на
суета.
(4) Експлоататорство/Чувство на привилегированост
(Exploitiveness/Entitlement) – ирационални убеждения за специални
правомощия да се манипулират и експлоатират другите, и чувството, че хората са „мои длъжници“.
Според така изброените чувството на привилегированост, е
ключов фактор за деструктивен нарцисизъм, чиито особености са
променливост в настроението и ниски нива на емпатия и социална
желателност [22]. От своя страна, факторът Лидерство/Овластеност
се откроява като проактивен в емпиричните изследвания [2]. Той би
следвало да се разглежда като филтър за доброкачествен нарцисизъм – като носител не само на чисто защитен механизъм за
адаптация, но и като проактивен потенциал за себеразвитие и
способност за емпатия в отношенията. Останалите два подтипа
нямат устойчива корелация с деструктивната тенденция, макар и
по-често да са възприемани като дисфункционални организационни
модели [22].
Многофакторната скала за измерване на нарцисизъм е прототип на инструментариума, който предстои да бъде използван за
изследвания, с уговорката, че е представена като пилотна версия за
български условия7.
Методиката има индивидуално самооценъчен характер.
Съдържа общо 40-айтема, както и изискването за избор между две
възможни алтернативи (Да/Не) за отговор на всеки айтем, като
например: „Ако аз управлявах света, той щеше да бъде по-добро
място за живеене”, „Мисля, че съм специален“, или „Харесва ми да
се гледам в огледалото”. Метаанализът на данни показа, че NPI се
доближава до необходимата степен на надеждност на психомет7
Основен принос в адаптирането на NPI за целите на организационното
консултиране у нас има д-р Пламен Димитров (председател на УС на Дружеството
на психолозите в България), но тук неговата версия не е дискутирана.
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ричните методи, макар и да има нестабилна структура по отношение на някои от измерваните фактори (по конкретно на Привилегированост и Арогантност). Подходът се използва предимно за
измерване стойностите на „грандиозност“ (чувство на всемогъщество) като подвид на нарцисизъм. Именно този личностен
конструкт се отличава в структурата на дефинирания по-късно от
Шуарц „организационен нарцисизъм”.
3. Диагностика на организационната култура
Организационната култура е широко използван термин за
описание на явления, които обясняват уникалността в характера и
облика на съответната организация. Тя е формирование от ценности, вярвания, колективна памет, модели на поведение, език и
символи, дефиниране на успехите, ръководни стилове, процедури за
вземане на решения и т.н. Най-общо организационната култура
обяснява „как се случват нещата тук“ [23]. Според изказаната хипотеза доминиращият тип организационна култура е проекция на
нарцистичната личностна акцентуация на мениджърите и/или на
тяхното отношение към промяната. Водещият ориентир за формиране и поддържане на организационната култура е отражение на
нарцистичния модел на управление.
3.1. Типология на организационната култура, според Р.
Куин и К. Камерън
Съвременните методи за диагностика и промяна на организационната култура имат сравнително устойчива във времето универсална приемственост. Тяхната основна задача е да сътрудничат в
идентифициране на базовите ценности в културния „софтуер“
(Хофстеде, 2001) на организацията.
За целите на проектното изследване е възприета широко известната теоретично-приложна „Рамка на конкуриращите се ценности“ /competing values framework/ на Ким Камеран и Робърт Куин
(2006). Приложението на тази методиката, е възможна предпоставка
за успешната адаптация на професионалните общности спрямо
външната (конкуренция, закони, политика, социално-нравствената
и икономическа обстановка) и вътрешната (междуличностни отношения и психологически климат) работна среда. Извеждането на
доминиращите ценности и типове, които конституират организа833

ционната култура, би позволило да се разшири познанието върху
структурните механизми както на управлението в организацията,
така и на нейния социалнопсихологически микроклимат [23].
• Теоретичен модел
В научната литература традиционно се дискутират четири
типа, формиращи организационната култура. Приема се, че доминиращият тип определя спецификата на организационната култура, с
която се идентифицират участниците в нея (К. Камеран).
В перспективата на съвременната силно конкурентна и високо
рискова за глобалния бизнес среда, учените установяват предимствата на мениджмънт от типа 1) „адхокрация8“ („Apple“, ITсектор, мода). Тази културална специфика се отнася до управление,
фокусирано върху творческите способности на индивидите и върху
иновациите в процеса на работа. В случаите, когато нараства
количеството продажби или се увеличава броя на служителите,
мениджърите пренасочват енергията си върху стабилизиране на
вътрешната организационна среда. Те започват да поощряват изграждането на 2) „кланов“ тип култура9, в която са оценностени
най-вече механизмите на упълномощаване, участие и взаимна
съгласуваност между работещите. Това благоприятства развитието
на вътрешната информационна и междуличностна синергия, с цел
поддържане на потенциала за иновации. Основната задача на
мениджърите след това, е да мобилизират създаването на (3)
„йерархична“ организационна култура (напр. министерства, болници, корпорации, заведения за бързо хранене). Водещи критерии в
моделирането на този тип, са координиране, интегриране и контрол
на процесите, които обезпечават ефикасното и навременно предлагане на продукти/услуги. Когато и тези характеристики станат
част от ценностната среда в организацията, усилията на лидерите се
насочват към институционализирането на (4) „пазарен“ тип култура (маркетингово насочени). Този път акцентът е върху установяване целите на организацията, насърчаване продуктивността на
служителите и подобряване на отношението към клиента. Приори8

Етимологията на понятието идва от латинското ad hoc – нещо временно, по
конкретен повод, динамично.
9
Преобладаващият в Япония модел на разширените семейни връзки с изразено
чувство за общност.
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тети са увеличаването икономическата полза на организацията и
нейното конкурентно участие на пазара.
Важно е да се отбележи, обаче, че последният етап (ако
типовете организационна култура биват разглеждани като последователност в онтологичното развитие на организацията) от горепосочените, няма стойност на индикатор за еволюционна „зрялост“
на организацията. Той по-скоро е, по аналогия на останалите три
типа, доминиращ динамичен модел на организационна култура с
относителна степен на константност във времето и в съответствие с
властовата структура. По такъв начин, изграждането и/или поддържането на вече съществуващата организационната култура, може да
се осмисли единствено като уникална конфигурация, създадена при
взаимодействието между отделните субдоминанти. Следователно, в
съгласие с принципите на контингентния подход – с фокус върху
актуалната ситуацията и условностите – подобни конфигурации на
организационната култура биха имали най-висока приложна
значимост, когато се обединят със съответни на тях управленски
стратегии и модели на поведение.
• Рамка на конкуриращите се ценности
„Рамката на конкуриращи си ценности“ се базира върху главните фактори за ефективност при организациите. Прецизна селекция измежду множество фактори (напр., индивидуализъм, партикуларизъм, ориентация във времето, контекстуалност, властово
разстояние и мн.др.) дава преднина на две двойки противоположни
измерения на културата. На свой ред те подреждат ценностните
типове в четири клъстъра. Едната двойка разграничава ценности,
свързани с гъвкавост, лична преценка и динамизъм, от такива,
отнасящи се до стабилност, ред и контрол. Второто измерение
поляризира други две групи ценности – вътрешна ориентация,
интегриране и единство, срещу външна ориентация, диференциране и съперничество.
Обединени, тези две културни измерения формират четири
квадранта. Всеки от тях включва противоположни (по хоризонталната, вертикалната и диагоналната линии) ценностни практики за
постигане на организационна ефективност. На табл. 1 са показани
културните профили, според концепцията на Камерън и Куин.
Четирите квадранта илюстрират доминиращите ценностни димен835

сии в организацията. Те носят значението на психологически архетипи, които служат за идентификация и ориентир в културната
система.
Таблица 1: „Рамка на конкуриращите се ценности“
АДХОКРАТИЧНА КУЛТУРА
Ориентация на поведение:
Креативност
Тип ръководител: Новатор,
Предприемач, Визионер
Ценностни критерии:
Преобразувания, Бързина, Висока
производителност
Перспектива: Иновацията и новите
ресурси произвеждат ефективност
ПАЗАРНА КУЛТУРА
Ориентация на поведение:
Конкуренция
Тип ръководител: Производител,
„Твърда ръка“, Състезател
Критерии: Целеви постижения,
Позициониране на пазара, Доходност
Перспектива: Безкомпромисна
конкуренция и ориентация към
клиента произвеждат ефективност

Външна ориентация

Вътрешна ориентация

Гъвкавост
КЛАНОВА КУЛТУРА
Ориентация на поведение:
Сътрудничество
Тип ръководител: Фасилитатор,
Ментор, „Душата на екипа“
Критерии: Съпричастност,
Общуване, Взаимна съгласуваност
Перспектива: Развитие на човешкия
ресурс и съпричастност
произвеждат ефективност
ЙЕРАРХИЧНА КУЛТУРА
Ориентация на поведение: Контрол
Тип ръководител: Координатор,
Съветник, Организатор
Критерии: Квалификация,
Своевременност, Плавно и
последователно функциониране
Перспектива: Контрол и
рационалност произвеждат
ефективност

Стабилност

3.2. Критерии за оценка на „актуалния“ и „желания“ тип
организационна култура
Моделът за диагностициране на типа организационен нарцисизъм е структуриран в зависимост от степента на разминаване
между реалната (актуална) и идеалната (желана) оценки на съответната култура. Той е ориентиран към следните съдържателни измерения:
• Организационни характеристики;
• Организационно лидерство;
• Мениджмънт на персонала;
• Организационна сплотеност;
• Основна стратегия;
• Критерии за успех.
Средните стойности на оценките (от 0 до 100 точки), дадени от
респондентите в пилотното изследване по признаците актуална и
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желана организационна култура, са индикатори, които ни ориентират за наличието и формите на организационен нарцисизъм. Те са
базирани на шестте критерия, посочени по-горе. В инструкциите на
тази методика, авторите определят като „актуална“ възприятията на
мениджърите към настоящия момент, а като „желана“ – тяхното
виждане за насочеността на съответната култура за бъдещ период
от две години. Същественото разминаване в оценките за актуална и
за желана организационна култура, е сигнал за наличието на
дисфункционални нарцистични форми в управлението. Колкото поголямо е то, толкова по-изразени са подтиповете на деструктивния
нарцисизъм при мениджърите (напр., Експлоататорство/Чувство на
привилегированост).
4. Организационният нарцисизъм: степен на не/съответствие между „идеалните“ и „реалните“ параметри на организационната култура
Както по-напред посочихме, необходимостта от социална
обективация на чувството на грандиозност при мениджърите има
ролята на двигател и компас на организационната култура. Едновременно с това, стана ясно, че колективният идеал поддържа
кохерентна организационната идентичност. Но когато колективният
идеал е несъизмерим с актуалното представяне на мениджърите и
техните последователи, той става предпоставка за девиации в
организационното поведение. Примери в тази посока са случаите на
прекомерна фиксация върху старшинството, властта, ролевия статус, контрола и консерватизма. За разлика от тях, проактивните
тенденции в развиването на човешките ресурси, на ефективната
организационна комуникация и на дългосрочните стратегии в бизнеса, зависят главно от личните усилия на мениджърите в разпознаването и признаването на деструктивните подтипове нарцисизъм. Границата между двете основни форми на нарцисизъм в
диапазона „конструктивен–деструктивен“, се определя от степента
на не/съответствие между реалните и идеалните параметри на
организационната култура. Следователно индексите на организационната култура, могат да се разглежда като барометър за
измерване на организационен нарцисизъм.
На табл. 2 са представени възможните алтернативи на четирите
типа култури в зависимост от двете противоположни форми на
организационен нарцисизъм.
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Таблица 2: Взаимозависимост на организационната култура
от типа нарцисизъм при мениджърите

Взаимозависимост на организационната култура от типа нарцисизъм при
мениджърите
Тип организационна
Двудименсионален модел на управленски нарцисизъм
култура
Конструктивен
Деструктивен
Недисциплинираност в
Проучване на и съобразяване с
овластяването. Толериране на
нуждите на персонала.
жадни за власт сформироНасърчаване на екипната
Клан
вания от интриганти.
работа и съпричастност.
Отсъствие на отговорност.
Повишаване на доверието.
Големи очаквания – малко
Справедливост в решенията.
работа.
Безразсъдни решения и
Поддържане на динамизма
несъобразени с ресурсите цели.
като приоритет. Поощряване
на творчеството. Промяната Пренебрегване желанието на
Адхокрация
клиента. Себенадценяване.
е правило, а не изключение.
Самоцелно търсене на найФормулиране на ясна визия.
новото. Неадекватно
Приемане на оправдани
планиране.
рискове.
Загуба на съревнователен дух.
Ориентация към преки задачи
Пренебрежение към
и работен процес. Стремеж
потребителя. Загърбване на
към конкурентно предимство,
Пазар
конкуренцията. Апатия
чрез производителност.
относно резултатите.
Постигане на измерими цели.
Отричане на неуспеха.
Допускане на безконтролно
Делегиране на правомощия на
по-ниски равнища. Премахване управление. Пресрочване и
равнодушие. Его-преценка на
на тромави процедури и
Йерархия
обстоятелствата,
безполезни правила.
користност.
Повишаване качеството на
продукти и услуги.

Обобщение
Като следствие от разширяване на научната дискусия относно
антропологията на управленския нарцисизъм, се оказа плодотворно
неговото обвързване с ценностните доминанти на организационната
култура. Това допринесе да бъде разработен многоизмерен модел за
диагностика и превенция на типовете нарцисизъм в бизнеса, които
детерминират отношенията между мениджъри и последователи.
Изграждането на теоретичен мост между понятия като нарцисизъм,
его-идеал и култура, позволи да се прецизират границите, формите
и ролята на управленския нарцисизъм в организационен контекст.
Въпросът – има ли значими съответствия между организационната
култура и типа нарцисизъм при мениджърите, намери израз в
диференциране на подтиповете нарцисизъм по линията конструктивен-деструктивен, с акцент върху чувството на грандиозност.
Изводът, който произтича от основната хипотеза, е, че влиянието на
доминиращите културни формации благоприятстват развиването на
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съответен подтип нарцисизъм в управлението на организациите,
както и обратното.
В хода на предварителните изследвания на мениджъри от
национални компании (от IT-сектора, финанси и комуникации),
бяха отчетени завишени стойности на демонстративно поведение и
себепогълнатост като подтипове управленски нарцисизъм. В съответствие с тях резултатите от оценките на анкетираните лица, доведоха до заключението за устойчиво присъствие на йерархичния и
кланов профил на съответните култури. Публикуването на обобщените данни от емпиричното изследване, предстои да бъде осъществено на по-късен етап в рамките на изследователския проект.
В заключение можем да посочим, че разработения теоретичен
модел за диагностика на организационната култура в зависимост от
типа нарцисизъм при мениджърите, има основания да осигури
необходимата емпирична база за увеличаване на научно-изследователските приноси в тази посока.
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