
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ 
И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА 

 
XV Международна научна конференция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Университетско издателство 
2016 



 

 
В изпратените покани бяха оповестени изискванията на организа-

ционния комитет относно оформлението на докладите, което обуславя 
пълната отговорност на авторите за качествата и формата им. Докладите са 
представени в готов за отпечатване вид, без да е правено допълнително 
редактиране. За научните, езикови и технически грешки в тях редак-
ционната колегия не носи отговорност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Галя Герчева-Несторова, 2016 
© Петър Павлов, художник, 2016 
© Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, 
    Университетско издателство, 2016 
    ISSN 1314–0507 



 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ 
 

Психичното в огледалото на човешката индивидуалност –  
Павел Александров ..................................................................................8 
 
Психология, култура и субкултура – Толя Стоицова .......................16 
 
Психологическото познание и образование – между илюзиите  
и реалността – Людмил Георгиев .........................................................31 
 
Психология на настоящето – смисъл, предизвикателства –  
Иванка Бончева .....................................................................................40 
 
Адаптивни статуси на идентичност в зависимост от социалния 
контекст и индивидуални фактори – Маргарита Бакрачева ...........54 
 
Четвърт век бърнаут-синдром в трудовата здравна психология  
в България – от теория към практика – Бистра Ценова....................70 
 

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, НАРОДОПСИХОЛОГИЯ, 
ПСИХОЛОГИЯ НА КУЛТУРАТА И РЕЛИГИИТЕ 

 
Удоволствието – категориален статус и еволюционен контекст –  
Борис Минчев.........................................................................................90 
 
Какви хора се страхуват от успеха? – Маргарита Дилова..............108 
 
„Пансионер“ или социалните измерения на „Случаят Гeл“ –  
Мая Чолакова ......................................................................................118 
 
Поведенческото моделиране от теорията на игрите до теорията  
на драмата – Здравко Славов..............................................................125 
 
Адаптиране към социалната среда – възможности за измерване –  
Майяна Митевска-Енчева ..................................................................138 



 

Диагностични функции на играта – Иван Миленски .......................149 
 
Приложни методи във феноменологичната психология.  
Част І: Методология – Ивайло Лазаров ............................................157 
 
Приложни методи във феноменологичната психология.  
Част IІ: Методика – Ивайло Лазаров.................................................176 
 
Психично благополучие при деца и младежи –  
Димитър Богданов ..............................................................................191 
 
Специализирано приложение на социалнопсихологическия  
тренинг за работа с деца и ученици – Таня Каменова.....................207 
 
Непукизмът на елита. Деформации и рефлексии   
на обществото – Георги Калагларски ................................................213 
 
Социални норми, перцепция и формиране на атитюди  
при българите – Манол Манолов .......................................................217 
 
Сънят – аспекти на проблематизация – Бойчо Бойчев.....................229 
 
Марио Варгас Льоса: психологически размисли за културата  
от книгата му “цивилизация на зрелището” – Даниела Попова .....242 
 
Влияние на външността върху междуличностното общуване  
в процеса на самопрезентация – Мила Балабанова .........................259 
 
Самооценка за външността и нейната роля в междуличностното 
общуване – Мила Балабанова, Даниела Андонова ...........................274 
 
Theoretical Views of Styles of Interaction between Teachers  
and Students – Maria Mutafova, Maria Okoutsidou.............................287 
 
Characteristics of Direct and Indirect Influence of Teachers During  
the Interaction with Students in the Classroom – Maria Mutafova,  
Maria Okoutsidou .................................................................................292 
 
Емпатия, афект и фотографско изображение –  
Пепа Демирджиян...............................................................................299 



 

УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ, КОНСУЛТАТИВНА 
ПСИХОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ 

 
Мотивация за постижение, ангажираност в работата 
и изпълнение на служебните задачи – Ирина Зиновиева,  
Наталия Николова ..............................................................................308 
 
Организационна култура на стартъп компанията –  
Даниела Сотирова ..............................................................................321 
 
Съвременна диагностика на разстройствата от аутистичен  
спектър (РАС) – Пламен Димитров, Иван Александров,  
Валери Стоянов, Вероника Иванова, Петър Петров .....................337 
 
Съдържание и психометрични характеристики на българската 
адаптация на въпросника на Н. Вохра и Н. Наир за диагностика 
нивото на отчуждение от работата (Work Alienation  
Questionnaire – N. Vohra & N. Nair, 2009) –  
Силвия Давидова-Иванова ..................................................................348 
 
Интелектуалният труд като актуален изследователски проблем  
в организационните науки – Силвия Давидова-Иванова .................357 
 
Защитни механизми и копинг стратегии – общ сравнителен  
анализ – Светослав Карабельов ........................................................371 
 
Емоционално изтощение и дехуманизация при Burnout синдром 
сред работещите хуманни професии – зависимости с общите 
характеристики на работата – Анета Мишева .................................387 
 
Формиране на лидерски умения у учениците чрез груповата 
самостоятелна работа по български език – Илия Костов ...............400 
 
Мотивацията при учениците като гаранция за позитивно  
отношение в учебния процес – Снежана Богданова.......................407 
 
Ролята на семейството в когнитивното развитие на деца  
с увреждания – Марияна Комитова..................................................412 



 

Възникване, развитие и значимост на конструкта алекситимия –  
Елена Пседерска, Кирил Бозгунов, Георги Василев,  
Димитър Неделчев, Виктория Георгиева, Жасмин Василева.........423 
 
Вътреличностните конфликти – фактори за възникване  
и разрешаване – Аделина Филипова ..................................................433 
 
Рискови фактори за хранителни разстройства – Елисавета Павлова,  
Мариана Арнаудова, Иван Александров, Ясен Янев ........................445 
 
Experiential errors in diagnostic decision-making – Yasen Yanev,  
Ivan Aleksandrov, Bernd Figner, Cilia L.M. Witteman ........................457 
 
В спектъра на училищната агресия – Галина Георгиева .................469 
 
Self-Concept and Self-Assessment of Students from 13  
to 16 Year Old – Maria Mutafova, Eleni Mandradzi............................479 
 
Когнитивни стилове на учене – процесуален модел на Колб –  
Маринела Петкова..............................................................................486 
 
Логотерапия, екзистенциални фрустрации и ноогенни неврози –  
Йоанна Недялкова ...............................................................................493 
 
Психодиагностични възможности за оценка на алекситимия –  
Гълъбина Петрова ..............................................................................497 
 
The difficulties effect on the performance of the beginning teacher –  
Tayseer Khalid Abu Jama .....................................................................509 
 
Имидж в социально-экономических условиях современного 
общества – Анар Валиева....................................................................526 
 
Джендърни стереотипи и ролята им при формирането  
на някои мотивационни компоненти на готовността  
за учебна дейност – Лилия Ботева ....................................................534 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 



ПСИХИЧНОТО В ОГЛЕДАЛОТО НА ЧОВЕШКАТА 
ИНДИВИДУАЛНОСТ 

 
Павел Александров 

ВСУ „Черноризец Храбър” 
 

Резюме: Настоящият доклад разглежда различни виждания в 
психологическата наука относно човешката индивидуалност. И днес 
остава открит въпросът за това, какво всъщност поражда тази 
структурна свързаност на индивидуални особености и характеристики, 
която определя уникалността на отделния човек. Въпреки че отговорът е 
труден, безспорно е, че индивидуалността е двойно детерминирана от 
вътрешни възможности и състояния и от външни неконтролирани и 
променящи се детерминанти. В обясненията на съзнанието си дават 
конфликтна среща два обяснителни подхода – естественонаучната и 
културноисторическата традиция. Сравнителният анализ на тези два 
подхода показва, че психичните явления не могат и не бива да се 
обясняват единствено с това, което идва „отвътре“ или с това, което 
идва „отвън“. Интеграцията на културноисторическия и естествено-
научния подход към разбирането на човека може да отведе психологи-
ческата наука към по-цялостно разбиране на психичното. Тази 
интеграция изисква и прагматично решение на задачата как индиви-
дуалността да бъде обяснена феноменологично, но и да се разработят 
форми и техники за нейното изследване чрез качествени методи. 

Ключови думи: индивидуалност, психичното, естественонаучен 
подход, културноисторически подход  

 
PSYCHOLOGICAL MIRROR OF HUMAN INDIVIDUALITY 

 
Pavel Alexandrov 

VFU “Chernorizets Hrabar” 
 
Abstract: This article examines different views of human individuality in 

psychological science. Even today, the question of what actually creates this 
structural relatedness of individual features and characteristics which defines 
the uniqueness of an individual remains open. Although the answer is difficult, it 
is indisputable that individuality is determined by both internal capabilities and 
external conditions and uncontrolled and changing determinants. Two 
explanatory approaches have a conflicting meeting explaining consciousness – 
natural scientific and cultural historical traditions. The comparative analysis of 
these two approaches shows that the psychological phenomena can not and 
should not be explained solely by what comes "from the inside" or what comes 
"from the outside". The integration of cultural historical and natural scientific 
approaches in understanding the human can lead psychological science to more 

 8 



complete understanding of the mind. This integration requires a pragmatic 
solution to the problem of how personality can be explained pheno-
menologically, but also how to develop forms and techniques for research 
through qualitative methods. 

Keywords: individuality, psychological, natural scientific approach, 
cultural historical approach 

 
 
Ако на своето време немският изследовател Х. Ебингхаус 

(1850-1909) писа, че психологията е наука с най-кратка история и 
най-продължителна предистория, то днес уверено може да кажем, 
че психологията е най-провокираната наука от проблемите, възник-
нали в различните общества и култури и от съдбата на конкретните 
човешки индивиди. Векове наред психологията се стреми по научен 
и не толкова научен път да проникне във вътрешния свят на човека 
и да обясни това, което се явява на екрана на съзнанието като 
сетивно наблюдаемо: логично и алогично поведение, зашеметяващи 
продукти на дейността и културата, интроспективни наративи и, 
разбира се, уникални и изумяващи познанието феномени. Трудно е 
да се каже в каква степен и в какви сфери на живота успехите са 
безспорни, но още по-трудно е да се отговори колко истинно и за 
всеки човек ли се отнася дадено психологическо обяснение, най-
често структурирано като обобщение. 

Обясненията в психологическата наука са научна, предимно 
рационална процедура, силно зависима от множество факти и при-
чини, свързани с обективните характеристики на изучаваните явле-
ния и креативните възможности на изследователите. 

Строго казано, всяко психологическо обяснение на определен 
факт или явление е дълбоко свързано със състоянието и развитието 
на самата наука, с това доколко тази наука е консолидирана като 
единна и непротиворечива система от идеи, понятия, методи и 
теории. От друга страна, фактологическата и логическа структура 
на обяснението има своите основания във филолосфскометодологи-
ческите и научни ориентации на изследователите. Конкретно каза-
но, с гледните точки относно природата и същността на предмета на 
науката, методите за научни изследвания, както и отношението към 
приетите и отхвърлени теории и възгледи, идващи от близки и 
далечни науки. 

Психологията в качеството на самостоятелна фундаментална 
наука споделя гледни точки от множество други научни области, 
без да е философска, социална, естествена, техническа или каквато 
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и да е друга наука. Разбира се, има модернистични опити тя да бъде 
деавтономизирана, но това не може да се случи, поради обособе-
ността и уникалността на нейния предмет. Въпреки исторически 
манифестираните усилия, предметът на психологията не подлежи 
нито на пълна, нито на частична редукция. Природата на психич-
ното и неговото обяснение не може да се търси вън от психичното, 
нито да се редуцира до неговата обективна детерминация, защото 
притежава своя онтологична определеност, макар и не добре 
разгадана. Трудно е да бъдем убедени в твърдението, че „световната 
психологическа наука е положила много усилия да систематизира и 
подреди своите базови положения, колкото и да се опитват отделни 
автори да изобразят съществуващата ситуация като безпътица или 
криза“1.Това твърдение на Дорфман, че психологията е системно 
организирана и подредена не е истина, въпреки уговорката, че 
онтологичното и епистемологичното разнообразие се дължи на 
многоаспектността и неизчерпаемостта на реалността, в случая на 
психичната реалност. Забележителната метафора на швейцарският 
учен – Жан Пиаже (1896-1980), че съвременната психология е 
обширно поле с разпръснасти в него, но добре издялани камъни, 
които никой не е подредил в красив храм на науката остава валидно 
и днес. Задължен съм да посоча, че достатъчно успешна картина на 
съвременните психологически системи е дал американският учен Н. 
Смит. В своята забележителна монография „Съвременни системи на 
психологията“ той анализира 16 съвременни психологически систе-
ми „разбирайки под психологическа система логическата конструк-
ция, построена върху основата на имплицитни и експлицитни 
постулати, и служеща за цялостно съгласуване на данни и теории, 
отнасящи се до изучавания предмет“2. Достатъчно е и да прибавим 
колко са на брой психологическите ориентации, от които следват 
различните теории за личността. Наличието на 16 психологически 
системи и много други, които не са маркирани, е факт, който едва 
ли е познат в други науки. 

Съществуват и други психологически източници, в които 
психологията се редуцира до седем перспективи , включващи в себе 
си базови обяснения, без да е много ясно какъв е научният смисъл 
на теоретичния признак перспектива3. Красиво порочният пример е 
опитът заглавия на статии да се обявяват за перспектива. Разбира 
                                                            
1 Дорфман, Л. Я. (2003). Эмпирическая психология. М., с. 4 
2 Смит, Н. (2003). Современные системы психологии. Санкт Петербург, с. 16 
3 Качопо, Дж., Т. и Фребър, Л. А. (2015). Откриване на психологията. София, с. 48 

 10 



се, в посочените седем перспективи отсъства културно-истори-
ческата психология, трансперсоналната психология, екзистенциал-
ната психология като класически и модерни перспективи.Надделява 
разбирането, че едни или други систематизации и ориентации в 
психологията и произтичащите от тях обяснения над целенасочено 
подбрани явления са въпрос на екзотичен флирт, какъвто е да речем 
и случаят с емоционалната интелигентност. 

Важно е да се знае, че психологическите обяснения са винаги 
обвързани с определена научна гледна точка и от нея се извежда 
тяхната същност. При това едно обяснение може да има широка 
рамка, но може да носи и по-тясна рамка. Идеален пример за пси-
хологическо обяснение е генезисът и същността на съзнанието на 
тази психика, която притежава единствено човекът, достигнал опре-
делена степен на психосоциално развитие. Директно и контекстно в 
обясненията на съзнанието си дават конфликтна среща два обясни-
телни подхода или две велики традиции – естественонаучната и 
културноисторическата традиция. Сравнителният анализ на тези 
два подхода, ако добросъвестно е направен, показва, че психичните 
явления, каквито и които да са, не могат и не бива да се обясняват 
единствено с това, което идва „ОТВЪТРЕ“ или с това, което идва 
„ОТВЪН“. При анализа на работата на Л. С. Виготски (1896-1934) 
„Исторически смисъл на кризата в психологията“, А. Р. Лурия 
отбелязва, че Л. С. Виготски доказва, че съзнанието не може да бъде 
изведено отвътре от процесите в мозъка, а възниква по силата на 
културноисторически факти и причини, които безспорно идват 
отвън. Става дума за труда и езика. „Опитите да се тръгне към 
психиката като към непосредствена функция на мозъка и да се 
търси нейният източник в дълбочината на мозъка са също така 
безнадеждни, както и опитите да се разглежда психиката като 
форма на съществуване на духа. Психичният живот на животните 
възниква в процеса на дейността и е форма на отражение на дей-
ствителността, осъществявано от мозъка, но тя може да се обясни 
само чрез обективните закони на тази отражателна дейност. Подоб-
но на това тези висши форми на съзнателна дейност, активно вни-
мание, волево запомняне, логическо мислене, които са специфични 
за човека, не могат да се разглеждат като естествен продукт от 
еволюцията на мозъка, но са резултат от тази особена обществена 
форма на живот, типична за човека. За да обясним причинно 
висшите психични функции на човека, е необходимо да излезем зад 
пределите на организма и да търсим тяхната история не в дъл-
бочината на духа или в особеностите на мозъка, а в обществената 
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история на човечеството, в тези форми на обществения труд и 
езика, които са се сложили в историята на обществото и предиз-
викват съвременни видове общуване и нови форми на съзнателна 
дейност“4. Изводът гласи: ако психологията иска да стане дей-
ствително наука, то тя следва да изучи и научно да обясни чо-
вешката психика в качеството на съзнание като резултат от 
социалния живот на човека, от труда и езика, от взаимодействието 
на мозъка с реалността. 

Интеграцията на културноисторическия и естественонаучния 
подход към разбирането на човека и неговата дейност ни отвежда 
към по-достоверна картина на неговата същност, вероятно и не 
неговото обяснение, въпреки че различните психични модалности 
не се поддават на едканъкв успех при тяхното изследване. Истина е, 
че човешката психика, регистрирала най-високата си точка на 
развитие в съзнанието чрез много от своите характеристики, по 
причина на тяхната сложност, проблематизира познанието за себе 
си. Здравият разум по правило работи със схеми и представи, чрез 
които човек полага усилия да се самовъзприеме, да изгради Аз-
образи и да отговори на въпроса кой съм аз и т.н. Успешно или 
неуспешно хората правят откритие по отношение на себе си, 
самоопределят се и по правило твърде рано откриват, че са раз-
лични от всеки друг и от всичко друго. На практика се среща чрез 
своята другост с това, което се нарича индивидуална идентичност 
или тъждественост на себе си. На някакъв етап от живота разбират, 
че са възприети от другите като различни, че са един или една от 
всички, но различни, така да се каже откриват различното в общото. 
Разбира се, както науката, така и здравият разум са дълбоко 
убедени, че не съществуват хора, които са обасолютно идентични, 
че никой не може да бъде „повторен“ от някой друг нито в 
миналото, нито в настоящето, нито в бъдеще. Едновременно с това 
всеки човек се самоопределя и съотнася с понятието по принцип 
човек, добива съзнание за самост, но едновременно с това реално и 
нагледно е конкретен, исторически и биологично като факт. Има 
крива на индивидуално, биологично и психосоциално съществува-
не, личен опит и вътрешни програми за активност и промяна, 
приписва субективно значение на нещата и всичко това прави 
индивидуалния живот също неповторим. Това е необходимо, за да 
се разбере с какъв човек работи психологията. Въпросът е 

                                                            
4Лурия, А. Р. (1975). Эволюционное введение в психологии. М., с. 8. 
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съществува ли действително универсално структуриран човек, 
който може да бъде описан с обща схема или факторна структура, 
или различията между хората в някакво отношение, или на опре-
делен етаж, са необясними и непознати. Малко преди появата на 
компютрите и Интернет много изследователи допускаха, че е 
възможно да се създаде едно цивилизовано общо информационно 
съзнание, нещо като глобализоционно културен човек, но практи-
ката показва, че ако това е възможно за интелектуалните теории на 
съзнанието, почти абсурдно е да се мисли за общо емоционално 
съзнание. Още на своето време най-големият български психолого 
между двете световни войни Спиридон Казанджиев (1882-1951) 
отбелязва, че най-забележителното лице и изява на човешката 
уникалност, все пак и въпреки всичко откриваме в емоциите и 
чувствата. Тук хората са най-различни на равнище елемент и дори 
на равнище системи. 

Ако се проследи възникването и развитието на диферен-
циалната психология, не е трудно да се открие, че основните кате-
гории, чрез които се описва предмета на тази обособена сфера от 
психологията, не са обяснени удовлетворително. Това се отнася 
преди всичко до категорията индивидуалност. Понятно и разбирае-
мо е, че традицията в диференциалната психология свързва своята 
предметна област с понятието интериндивидуално различие. С това 
пониятие се описват различията между хората в дадено качество, 
свойство или състояние и то по принцип носи психометрични пред-
писания. От гледна точка на този конструкт индивидуалните раз-
личия изразяват всъщност количествени различия между хората по 
даден параметър. Редуцирането на психичните различия до количе-
ствени признаци като степен или коефициенти, индекси и т.н. 
поставя в сянка познанието на друга изключително съществена 
реалност, наречена интраиндивидуалност, реалност чрез която 
човек функционира като азово същество. За разлика от интеринди-
видуалните различия, които психометрично маркират вариации в 
границите на един признак или свойство, интраиндивидуалността 
се отнася до нещо изключително сложно, до цялостна и структурна 
взаимосвързаност на особеностите на всички процеси, свойства и 
състояния, до гещалтна психична цялост, за която психометричните 
техники и процедури са невъзможни. Понякога интрапсихичната 
взаимосвързаност на различните модалности парира и възможно-
стите на фантазията. За какво става дума? Точно казано става дума 
за индивидуалността или уникалността на човека в качеството на 
съзнателно и безсъзнателно същество. Всеки човек притежава не-
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повторима, отнасяща се само до него структурна свързаност на 
индивидуални особености и характеристики, които във всеки 
момент от живота функционират динамично, взаимосвързано, адек-
ватно или неадекватно на ситуации, стимули и обстоятелства. По 
разбираеми причини тук няма да правим структурен анализ на 
индивидуалността, като подложим на анализ неравномерността, 
развитието, противоречието, динамиката и провокативността от 
обективните ситуации, но задължително трябва да отбележим това, 
което пита Ирина Зиновиева: „Така наречените индивидуални раз-
личия могат да се изразяват както в различия в интензивността на 
отделните измерения, които са адекватни за конкретния случай, но 
дали индивидуалността е вариация на някакъв (дори много сложен 
общ модел) или отделните индивидуалности са принципно различ-
но построени. Този въпрос не е философски по своя характер, той 
има чисто емпирични последици. Ако отделните индивидуалности 
имат принципно еднакъв строеж, изследването променлива по про-
менлива би имало основание. Ако няма основания индивидуално-
стите да бъдат принципно аналогично построени, тогава единстве-
ният начин за изследването й остава нейното третиране като цялост 
във всеки момент, т.е. човек по човек“5. Ако приемем, че индиви-
дуалността е системна характеристика на конкретния индивид, 
тогава възниква въпросът как да изследваме индивидуалността и 
как да я описваме. Определен шанс дава идиографският подход, но 
той не може да отмени реалността, а именно спецификата на 
уникалното, валидното само за отделния човек. В тази област 
психологията е все още безпомощна. Независимо от всичко трябва 
да се знае, че подходът към обяснението на индивидуалността след-
ва да търси интеграция между това, което е вътрегещализирано и 
това, което идва отвън и съхранява индивидуалността като същест-
вена на себе си, но адекватна на провокациите на ситуацията. 
Казвам това, за да се разбере, че еволюционният проблем защо има 
различия, независимо от неговата форма, може да получи отговор 
във фразата – защото различието улеснява адаптацията. Влиянията 
отвън усилват и задълбочават уникалната структура на индивидуал-
ността. Това много добре знаят незавършилите своята битка пред-
ставители на диспозиционизма и ситуационизма при обяснението 
на личността. Всички диспозиционни подходи са номотетични и за 
тях индивидуалността е нещо, което е структурирано от пределен 

                                                            
5 Зиновиева, И. (1997). Диференциална психология. София: Албатрос. 
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брой познаваеми и измеряеми характеристики. „Обратното, идио-
графската парадигма приема, че всеки човек е уникален до такава 
степен, че не можем да опишем двама човека чрез едни и същи 
конструкции и термини. Вместо това ще са необходими вектори или 
координати, за да обяснят индивидуалността на всеки човек“6.  

Остава открит въпросът какво всъщност поражда уникалността 
на отделния човек. Съвсем ясно е, че такъв отговор не може да се 
даде автоматично, но е безспорно, че индивидуалността е двойно 
детерминирана от вътрешни възможности и състояния и от външни 
неконтролирани и променящи се детерминанти. Трябва да носим 
съзнанието, че човек осъществява себе си като индивидуалност не 
по причини на това, че е индивидуален, а по причина на това, че е 
абсурден вън от някаква обективна реалност, която следва в 
определен смисъл да е релевантна на вътрешните му състояния. Да 
речем на потребностите и интересите, като цяло на необходимостта 
да поддържа билологична и социална хомеостаза. Ако вземем 
назаем термина от психологията на личността, можем да кажем, че 
хората са не само диспозиционно организирани субекти, но и со-
циално реализиращи се по начин, който носи белега на индиви-
дуалност и я задълбочава. Трудно е да се опише и обобщи пси-
хичното и поведенческо разнообразие на хората, организирано 
около един трагичен момент от техния живот, защото той се под-
чинява и на неизследвани причини и фактори от безсъзнателно 
естество. Прагматичният поглед върху инидвидуалността е изпра-
вен пред задачата не само да я обясни феноменално, но и да разкрие 
форми и техники как да бъде изследвана. Това е територия, в която 
открива шанс за велик прогрес на качествените методи, защото едва 
ли е възможно и ще бъде възможно уникалността да се измерва 
както е навсякъде, така и тук едни психични явления, независимо от 
незнанието на тяхната дълбока същност, се измерват и носят полза 
на човека и обществата, но има и такива, които са неизмеряеми и в 
този смисъл трудно познаваеми. Такъв е и проблемът с приви-
легията всеки човек да бъде различен от всички други и от всичко 
друго без да може да се разбере какъв е смисълът от това различие. 

 
6 Премусик, Т. (2015). Диференциална психология. София: Изток-Запад, с. 48 
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Култура и субкултура 
 
Едно от хубавите и едновременно нехубавите неща в психо-

логията е употребата на понятия, които фигурират във всеки-
дневната реч на хората. Хубавото е, че звучат познато и не се 
възприемат като термини. Нехубавото е, че сравнително често, 
семантичното им съдържание се изкривява до такава степен, че се 
отдалечава твърде много от същността им.  Това прави понятията 
дифузни като съдържание. Култура е едно от тези понятия – често 
употребявано в научната литература, то е в непрекъснато обръще-
ние и във всекидневния език. Аз искам да се спра на научното 
разбиране за културата. Ще спомена накратко само основните 
подходи към понятието култура, разработени в областта на: 

1. Англоезична културна (социална) антропология. 
2. Френска структурална антропология. 
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3. Фройдистка концепция за културата. 
Антропологията е социална наука за произхода на човека и 

обществото, най-вече за родствените системи и културните практи-
ки на човечеството. От една страна, изучаването на човешката 
природа е свързано с физическия организъм на индивида – струк-
тура и функции на човешкото тяло. От друга страна, човешката 
природа се разбира като култура. Или, способността на човека да 
възприема света чрез символи е уникална.  

Значим изследовател в културната антропологияе Едуард 
БърнетТайлър. В един от най-забележителните си трудове, “Прими-
тивна култура” (1871), той определя културата като цялостен 
комплекс, който включва знанията, вярванията, нравите, обичаите и 
всякакви други способности и свойства, придобити от човека като 
член на обществото (Тайлър, Е., 1871). 

Американските изследователи  Кребер и Клахон обобщават 
опита в англоезичните страни в антропологията като установяват 
повече от 500 дефиниции за културата. Според двамата изследо-
ватели, най-прецизно е разбирането за културата като експлицитни 
и имплицитни норми на поведение, образуващи отличителните 
постижения на човешките групи, които се усвояват и предават чрез 
символи (Грушевицкая, Т., Попков, В. и Садохин, А., 2002). 

Според френския антрополог и културолог Клод Леви-Строс 
(1995) културата е знакова система със специфични функции: 

1. Културата е акумулиран социален опит на обществото, 
защото освен знакова, тя е и комуникативна система, осъществя-
ваща връзка между различните поколения. 

2. Културата като знакова система има структурна орга-
низация. 

3. Културата включва и определен набор от правила. 
Третият подход за изучаване на културата е свързан с името на 

гениалния изследовател Зигмунд Фройд. Той започва да се 
занимава с културата като проблем относително късно. През 1913 г. 
излиза книгата му “Тотем и табу: психология на първобитната кул-
тура и религия” (С., 1991), която е основа на Фройдистката антро-
пология (Петров, Д., 2013). Според Фройд, в първобитната религия 
членовете на етнокултурата се възприемат като потомци на общ 
обожествяван прародител (тотем). Религиозните забрани за по-
тискане на сексуалните нагони са табу, а културата е система от 
ограничения, или тя има репресивна функция.Във всичките публи-
кации на Фройд, свързани с културата, присъства разбирането му за 
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амбивалентния или двойствено противоречивия характер на 
човешката култура.  

Доста по късно, американският изследовател невербалист 
Едуард Хол предлага класификация на елементите от културата, 
която дава възможност за сравняване на различни култури. Десетте 
Основни Съобщителни Системи (ОСС), както ги нарича авторът им, 
се използват и до днес (Стоицова, Т., 2004): 

1. Взаимодействие –за база служи дразнимостта на всяка жива 
материя. Тук се включва естественият човешки език. Взаимодей-
ствието лежи в центъра на културата и всички останали ОСС в 
някаква степен произтичат от него. 

2. Асоцииране– чрез социалния си опит, индивидът се научава 
да асоциира определено поведение с определена ситуация. Тези 
асоциативни модели на поведение съществуват много дълго време и 
се променят под натиска на промените в средата. 

3. Съществуване (Препитание) – обхваща широк диапазон от 
дейности – от икономиката на страната до индивидуалните начини 
на хранене. 

4. Бисексуалност – има се предвид половото възпроизводство. 
Два са основните аспекта: а) “Мъжкото” поведение в една култура 
може да се класифицира като типично “женско” в друга култура. 
Междукултурните изследвания показват, че е неприемливо поведе-
нието да се свързва предимно с физиологичния пол.  б) 
Отношението към хомосексуалността. 

5. Териториалност – обособяват се територии за извършване 
на различен тип дейности: 

• “Територии” за игра, учене, работене 
• Защита от посегателства – външни и вътрешни (откъсване 

на територии, етнически автономии). 
6. Темпоралност – трудно се поддава на дефиниране.  Същест-

вуват точни култури, като английска, немска, швейцарска. Българ-
ската е по-малко точна спрямо тях и много по-точна в сравнение с 
някои арабски култури.  Друг аспект, е субективното възприемане 
на времето. 

7. Учене – в тази ОСС се включва смисълът на ученето като 
притежаващо функцията на основен адаптивен механизъм. В 
различните култури, хората се учат да учат различно.  

8. Игра – учудващо е, че макар и привлекателна, тази ОСС е 
сравнително слабо изучена, защото трудно се изследват деца, особе-
но – по-малките. Със сигурност обаче се знае, че състезателните 
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игри развиват сериозно личността и затова тези игри са характерни 
за високо развитите култури. 

9. Защита: 
• При животните – мимикрия (смяна на цвета на кожата); 

бодли или черупка; защитна миризма; отрова при змиите и други. 
• При хората – социални защитни механизми – като медици-

на, право (закони), религия. 
10. Експлоатиране (Използване на материали) – Организмите 

се адаптират към околната среда, за да я използват. Например, при 
жирафа – дълга шия, при камилите – “запас” от вода и т.н. При 
хората – различно облекло за различните сезони, различия в начина 
на обличане според пола, чадъри за предпазване от дъжд и слънце; 
автомобили за придвижване и др.  

На основата на класическите разбирания за културата се 
утвърждават съвременните дефиниции за субкултурите. Една от 
най-популярните е на италианския семиотик, лингвист и писател 
Умберто Еко. Според него субкултурата е “съвкупност от културни 
образци, които отличават една обществена групировка в рамките на 
по-широка общественост, но които не обхващат цялостната дейност 
на човека” (Интернет източник 2, Субкултури, 2010).   

Според друг изследовател, А. Кравченко, „субкултурите са 
малки културни светове, които се получават след като обществото 
се разпада на социални, професионални, демографски и прочие 
групи, всяка от които има свои ценности и правила на поведение. 
Както във всеки език има диалекти, така и във всяка култура 
съществуват субкултури” (По Пайташева, К., 2011).  

За Дик Хебдидж експресивни форми, изразяват противопо-
ставяне между властимащи и потиснати. Това напрежение фигура-
тивно е изразено във формата на субкултурния стил (По Пайташева, 
К., 2011).  

Какво включва културата или какви са нейните основни 
елементи?(Стоицова, Т, 1998) 

• Норми 
Социалните норми се дефинират като усвоени стандарти на 

поведение, поддържани от обществото. Нормите са цел и сред-
ство. Като цел те конструират идеалния образ на обществото, а 
като средство ни дават възможност да се ориентираме в общест-
вото.  

 19 



• Ценности 
Според философията, ценностите могат да бъдат материални и 

духовни. От психологична гледна точка, ценностите са само 
духовни. Те са най-висшият регулативен механизъм в човешкото 
поведение. В областта на културата, ценностите обхващат и двете 
разбирания. 

• Митове 
Митът е “обърнато”, изкривено отражение на действител-

ността. Не само в древността, и днес има митове. Те са по-скоро 
съвкупност от стереотипи и нагласи. Съвременните митове помагат 
за интеграцията на обществата. Младежката култура произвежда 
също свои митове. 

• Културни универсалии 
В процеса на развитие на обществото, едни елементи на 

културата отпадат, други – остават, а се появяват и нови. Мърдок и 
колеги от Йелския университет създават класификация на култур-
ните елементи, които имат универсално приложение. Те устано-
вяват 88 групи човешко поведение, които могат да се открият във 
всяка култура. 

 
Младежка субкултура 

 
Нека малко да задълбоча понятието субкултура. То има дълга 

история. Както дискутирахме в първата част на доклада, носещото 
понятие е култура. Благодарение на понятието „култура” и неговите 
специфични особености, с появата на младежките формирования, се 
налага употребата на думата субкултура. Тя е онази група от хора с 
различен тип поведение, вярвания, която се различава от общата и 
широка култура на мнозинството, от която тя иначе е част. 

Концепцията за субкултурата е свързана до голяма степен с 
изследвания, свързани с младежта, музикалните стилове и свобод-
ното време още от средата на 70-те години на миналия век.Един от 
доайените в субкултурната теория е Дик Хебдидж, който разглежда 
субкултурата като съпротива, която потисканите оказват на 
потискащите.  

През 50-те години на миналия век АлбъртКоен и Уолтър 
Милър(По Пайташева, К, 2008) анализират доминиращата и подчи-
нената ценностна система у младежта. Коен е силно изненадан от 
това, че вместо да развиват у себе си качества като уравновесеност 
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и амбиция, младежките банди ги заменят с хедонизъм, пренебре-
жение на авторитетите и агресивно поведение.  

Идеята на противопоставянето чрез ритуали е в основата на 
идеята за субкултурата. Противопоставянето се изразява в наруша-
ване на установените норми и специфичен стил на обличане и 
поведение, предпочитания за музикален жанр. 

Днес със субкултурата се свързват понятия като „ъндърграунд 
култура”, „алтернативна култура”, „контракултура”, „младежка кул-
тура”, „спонтанна култура”, „частична култура” и т.н.  

Друг проблем, свързан с теорията за субкултурите, е ролята на 
медиите в създаването на субкултурните идентичности. Според 
Торнтън „субкултурите са продукт на младежката динамика и 
тяхната силно импулсивна връзка с масмедиите”(По Пайташева, К, 
2008). 

Медиите са отговорни за осигуряването на младежта на визуа-
лен и идеологически ресурс. Принадлежността към определена 
субкултура е знак за престиж в очите на връстници и едновременно 
идентификация, различна от тази на родителското поколение. 

Според Любомир Стойков (2003) субкултурата е етикет, който 
означава свобода на външния вид, свобода на творчеството, свобода 
и непринуденост на избрания модел за доставяне на удоволствие. 
Австралийският изследовател Кен Гелдър (Gelder, K., 2007), профе-
сор в областта на изследване на театъра, субкултурата включва чест 
признака: 1. Негативно отношение към работата; 2. Негативно/ про-
тиворечиво отношение към класите; 3. Асоцииране с определена 
територия, а не с дома (клуб, квартал, улица, площад); 4. Напускане 
на семейството и установяване на недомашни условия (соц. групи); 
5. Стил на преувеличаване на всичко и 6. Отричане от баналностите 
на всекидневието 

 
Кратък исторически щрих на най-популярните, наричани  

вече класически, световните субкултури  
(Watt, K., 2009; Strider, 2010) 

 
Ето и 10-те топ субкултури: 
1. Dandy’s/Flappers 
За тази субкултура е характерен елегантният стил на обличане, 

рафинираният език на говорене и “спокойните” хобита в свобод-
ното си време.Любима музика е джазът, който се слуша в съответ-
ните клубове.Възниква във Великобритания в края на 18. и 
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началото на 20. век и бързо се разпространява освен в Западна 
Европа, и в САЩ. 

 

 
 

Фиг. 1. Жена, представител на Dandy’s субкултурата 
 
За жените е характерно силното червено червило, лак на косата 

и рокли и аксесоари с пайети. Мъжете също се обличат официално, 
с туид костюм и бомбе. 

2. Greasers 
Субкултурата се появява 50-те години на миналия век в 

Южните Щати и се  свързва предимно с уличните банди. По-късно 
се разпространява и сред други младежи. Известна е също като 
субкултура на “качулките”. 

 

 
 

Фиг. 2. Представители на Gleaser субкултурата 
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В британската култура е известно наименованието „Teddy Boy“ 
с вид на машинист, който носи тесни дънки и “хлъзгави” коси. За 
момичетата са характерни полите на волани и нагласените от 
коафьор коси.  

3. Нова романтика/Глем рок 
Появява се отново във Великобритания в ранните 80-те години 

на 20. век. Тази субкултура представлява движение, свързано с 
младежка мода. За “Новата романтика” е характерен и специфичен 
музикален стил – synthpop (“поп” музика през синтезатори). 

 

 
 

Фиг. 3. Представители на субкултурата „Нова романтика“ 
 
За външния вид на младежите, принадлежащи към новата 

романтика са характерни дългите и рошави коси, високите ботуши 
– тип гамаши, и за момчета, и за момичета. Обличат се в лъскави 
дрехи, и двата пола използват грим и изобилие от гривни. Така че, 
външният им вид е много екстравагантен и привлича вниманието на 
другите хора.  

4. Gangsta 
Gangsta е субкултура възникнала първоначално в етноса на 

Афро-американците с тяхната Хип-хоп мода в Ню Йорк. После се 
разпространява в другите големи градове на САЩ – Лос Анжелис, 
Чикаго, Филаделфия и Майами.Единственият музикален стил, 
който се признава от тази субкултура, е рап или “музиката на 
черните”. Облеклото им е типично американско дънки и тъмни Т-
шъртки (тениски). Хранят се по улицата и се стремят да имат вида 
на много силни хора.Произхождат от банди или твърдят, че имат 
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нещо общо с бандите. Затова и умишлено, поведението им към 
полицията е  предизвикателно. 

 

 
 

Фиг. 4. Представители на Gangsta субкултуратa 
 

5. Рокери 
Рокерите са субкултура, възникнала през 60-те години на 

миналия век във Великобритания. Те са известни смощните си 
мотоциклети, специфичния жанр музика и стил на обличане. Никой 
не може да ги сбърка и у нас – по кожените облекла и адския шум 
от двигателите на моторите.И днес вГатлинбург, например, малък 
планински курорт в щата Тенеси, силно напомнящ нашето 
Пампорово, обичайни са сбирките на рокерите, младежи, хора в 
зряла възраст и дори такива от „третата възраст“.  

 

 
 

Фиг. 5. Представители на Рокерската субкултураta 
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6. Geek Chic 
“Geek” е английска дума – жаргон със съвсем различни 

значения: от компютърен специалист до участник в карнавал с не 
много пристойно поведение.“Chic” – може да означава “мацка” или 
„мадама“ на жаргон, но стилът се отнася освен за момичета, и за 
момчета. 

Идеята на субкултурата е да изглеждаш интелигентен – преди 
всичко да носиш очила с дебели рамки, независимо, че може да 
нямаш диоптър.Появява се в средата на 90-те години. 

 

 
 

Фиг. 6. Представители на Geek Chic субкултурата 
 

7. Пънкари 
Тази младежка субкултура възниква в средата на 70-те години 

на миналия век, първоначално в САЩ, по-късно – във 
Великобритания и Австралия. Основава се на музикалния стил 
PunkRock, от който се заимства и името на субкултурата, която е 
една от най-печално известните в света.Пънк културата представ-
лява опит за комбиниране на несъответстващи неща – цветове, стил 
на обличане."Щръкнали" боядисани коси, ботуши или кецове, 
съчетани с много на брой безопасни игли. Характерно е лошото 
поведение и затова пънкарите често имат разправии с органите на 
властта.  

Скинхед е разновидност на пънк и първоначално се появява 
през 60-те г. във Великобритания. Тази разновидност на пънк е още 
по-крайна – и като облекло, и като поведение. 
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Фиг. 7. Пънкари 
 

8. Емо 
Това е субкултура представляваща микс от пънк, готика и инди 

рок. Нарича се още и  хардкор пънк движение. Появява се във 
Вашингтон, в средата на 80-те години на 20. век като “емоционален 
хардкор”. Или, привържениците на субкултурата харесват мелодич-
ните музикални балади с текст, тип изповед.Имат нещо общо и с 
Нова Романтика, изобщо са „Новите“. 

Вдъхновяват се от музикални групи с дълги имена, напр. 
“Денят, в който моето куче отиде в града”.Носят патологично 
стегнати дънки, които ги карат да не чувстват краката си. Привър-
жениците на Емо културата носятмного странно “разделени” перче-
ми и изобщо прически. И момичетата, и момчетата използват черна 
очна линия. Най-трагичното е, че Емо тийнейджърите са склонни 
към депресии и самоубийства. 

 

 
 

Фиг. 8. Представители на Емо субкултурата 
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9. Гръндж 
Гръндж е субжанр на алтернативния рок, който води началото 

си от Северозападната част на САЩ в края на 80-те и началото на 
90-те години на миналия век.Субкултурата е вдъхновена е от хард 
кор пънка, хевиметъла и инди рока. Музикалният им стил е “бур-
ната китара” и “здравите барабани”. През 90-те години се оформя 
т.нар. нюрейв вълна, която се характеризира в облеклото с неонови 
панталони и костюми – черупки, които са много неудобни и 
глупаво изглеждащи.Като мода в дрехите се характеризира и с 
дупки – на чоропогащниците, на фланелките, на дънките. 

 

 
 

Фиг. 9. „Гръндж“-момичета 
 

10. Хипитата 
Хипитата са субкултурата на ранните 60-те години на 20. век, 

произхождаща от САЩ. Тя е младежко движение – от “hippy”, 
“моден, стилен”. Става изключително популярна в цяла Европа. Тя 
е най емблематичната субкултура, увековечена от Бийтълсите. 
Някои социолози наричат движението “Фройдистки пролетарият”, 
заради сексуалната му освободеност. Добре позната е и у нас.  

Хипарството е по-скоро културно, отколкото политическо дви-
жение. Придобива политически оттенък заради протестите срещу 
войната на САЩ във Виетнам.  
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Фиг. 10. „Хипита“ 
 
Хипарската субкултура диктува нови тенденции в модата, 

музиката, изкуството и литературата. Има и религиозно измерение 
– привързаност към източните религии.  

 Освен представените десет, днес съществува голямо 
разнообразие на младежки субкултури. Ще спомена само две от по-
исвестните: 

• Метъли – 80–90-те години, благодарение на ACDC и 
Metallica.И сега ги има. Разпознават се лесно по дългите коси, 
кожените якета, с много метал по тях и верига на дънките. По-умни 
са от гръндж и по-цветни – от готите.  
 

 
 

Фиг. 11. „Метъли“ 
 

• Готик субкултурата е съвременно явление. Тя се ражда във 
Великобритания в началото на 80-те години под влиянието на готик 
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музиката и като част от пънка. За нейното оформянето спомагат 
готическата литература от 19. век, както и филмите на ужасите. 
Готическата музика е съчетание от много стилове, но се наблюдава 
тенденция към мрачния мистичен звук и поведение. Имиджът на 
готите е много мрачен, депресиращ и дори зъл. Характерни за готик 
са череният лак за нокти, черната коса и  Сатанинската символика. 
 

 
 

Фиг. 12. Представители на Готик субкултурата 
 
Заключение 
Още много може да се пише за младежките субкултури. Те не 

изчезват, а се появяват нови, и нови. Защото млади хора винаги ще 
има. А младите са символ на бунта, независимостта новите тър-
сения. 

Всички особености на младежките субкултури са свързани с 
психологията и комуникацията – вербална и невербална. А практи-
ката? Първо е необходимо да разберем съответната младежка 
субкултура. Само тогава като психолози можем да помогнем да се 
избегнат негативните следствия за младите хора. 
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Резюме: Върху основата на принципите на изведената собствено 

авторова идея за психологическа парадигма – Критическата психология, 
се поставя дискусията за парадоксите на съвременното психологическо 
познание и образование в американизираната западна психология. Фунда-
менталният проблем на това познание е, че то опознава проявления, а не 
същности, но като ги облича в дефиниции на същности, то вменява 
задължението те да бъдат изучавани в образованието като истини от 
крайна инстанция. А това е достатъчно основание за критиката на 
Критическата психология. 

Ключови думи:  Критична психология, психологическо  познание, 
психологическо образование  

 
PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE AND EDUCATION –  

BETWEEN THE ILLUSION AND REALITY 
(Тhe Criticism of the Critical Psychology) 

 
Ludmil Georgiev 
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lgeorgiev60@gmail.com 

 
Abstract: Based on the principles of the author’s own idea of 

psychological paradigm – Critical Psychology, the discussion is put on the 
paradoxes of the contemporary psychological knowledge and education in 
Americanized Western psychology. The fundamental problem of this knowledge 
is that it deals with manifestations, not entities, but with defining them as 
entities, it requires these manifestations to be taughtas truths of last instance. 
And thatin turn sufficiently justifies the criticism of the Critical Psychology. 

Keywords: Critical Psychology, psychological knowledge, psychological 
education 

 
Традиционната западна психология винаги е страдала от един 

фундаментален недостатък, поне от момента, в който е обявила 
своето раждане, а именно претенцията, че е универсално значима, 
че тя е единствено научната психология, която е в състояние да 
формулира всеобщо валидни за всички хора по света законо-
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мерности на техните психични преживявания, че след като заради 
въобразените западни критерии за научност се е въоръжила с 
изследователската парадигма на природните науки ще е в състояние 
да предлага универсални закони и рецепти за психичните харак-
теристики на онзи обобщен и абстрактен човешки индивид, който 
тя е превърнала във въображаем обект на собствените си научни 
интереси. Една драматична и в същото време последователно идео-
логическа претенция, която цели най-вече да утвърждава западната 
историческа представа, че европейската цивилизация непрекъснато 
се възпроизвежда като апотеоз в развитието на човечеството, като 
крайният резултат в еволюцията на света, като необходимо мерило, 
спрямо което останалият недоразвит свят трябва да се съобразява. 
Една уникална драма, която поне от 70 години насам възпроизвежда 
и собствената пародийност на европейската цивилизация, която 
след като политически възприе неин лидер да бъде не-европейска 
държава, каквато е САЩ, в същото време прие и като връх в разви-
тието на психологическото познание тъкмо онзи американски праг-
матичен позитивизъм, който е в състояние да ни дава единствено 
трогателното невежество на претенциите за универсалност както на 
американската идея за структуриране на обществото, така и на 
американската представа за една универсална психология. Една 
твърде унизителна за европейските философски и психологически 
традиции съвременна ситуация, която пронизва както днешния 
живот на европейските народи изобщо, така и днешното състояние 
на цялата европейска психология. Уникална европейска драма, 
чието осъзнаване би трябвало да се превърне в отправна точка на 
стремежите на всеки един нормално мислещ изследовател от евро-
пейски произход, защото психолозите извън западната цивилизация 
в нейната американска доминация отдавна отхвърлиха този своеоб-
разен „психологически колониализъм“, отдавна обявиха невъзмож-
ността американските психологически модели да обясняват психич-
ните преживявания на хората в собствената им културна и рели-
гиозна среда, в цивилизациите на Азия, Африка и Латинска 
Америка.  

Със сигурност няма да бъде преувеличено, ако се каже, че в 
основата на тази драма стои преведеният на терена на социалното и 
хуманитарно познание хегелиански принцип, съгласно който ние 
сме в състояние да опознаваме нещата, които изследваме, като 
същности, дори да ги дефинираме в някакво определение. Парадок-
сално, но никой не се замисля над обстоятелството, че към момента 
са налице множество дефиниции на едно или друго явление, на 
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един или друг социален факт, всички те претендиращи да задават 
тъкмо тяхната същност – например, над 200 дефиниции за социал-
на общност, над 150 дефиниции за култура, над 200 дефиниции за 
етническа общност, над 100 дефиниции за религия и т.н. Очевидно 
самото знание става твърде съмнително, тъй като то борави с поня-
тия, които привидно се смятат за отразяващи същността, макар че 
в същото време всяко едно следващо определение претендира, че 
именно то, а не предишните, задава тъкмо тази лелеяна същност на 
нещото, което се изследва. Драмата стига пълния си абсурд тогава, 
когато същите тези „крайни истини“ стават основата, върху която 
се полага образователният процес дори в Университета, чието 
основно кредо би трябвало да бъде не простото възпроизводство на 
тези „истини“, а свободата на мислещия човек, която е възможна 
тъкмо чрез критическото преосмисляне на „истините от крайна 
инстанция“. Ситуацията определено е комична, разбира се за този, 
който има смелостта да я осъзнае – от една страна, самият изследо-
вателски процес категорично води до извода, че е невъзможна 
познаваемостта на нещото, което опознаваме, като същност, нито е 
възможна окончателна дефиниция в понятие, която да представи 
отразяваните от него факти като крайни истини; от друга страна 
обаче, образователният процес в западния Университет борави с 
понятия и дефиниции, които претендират да представят на обуча-
ваните тъкмо същности и крайни истини, вменявайки задълже-
нието те да бъдат научавани и възпроизвеждани като неподлежащи 
на съмнение, тъй като такива са наложените принципи на образо-
ванието като част от формализираната структура на обществото. С 
други думи, изпълнявайки определено идеологически функции, 
зададени му от съответната идеологическа характеристика на обще-
ството – без никакво значение дали тя е фашистка, комунистическа 
или демократична, Университетът в бившата християнска цивили-
зация цели да възпроизвежда безкритично мислещи и ограничени 
специалисти, за които усвоените знания са от култов порядък. А 
това означава, че всяко предложение към завършилите Универси-
тета да осмислят критически възприетото знание би било по-
срещнато по същия начин, по който би реагирал всеки вярващ, ако 
му кажеш, че Бог евентуално може и да не съществува. Или както 
казваше още Хосе Ортега-и-Гасет, отдалечил се твърде категорично 
от средновековния, днешният западен Университет са е превърнал 
основно в професионален център за обучение на тесни специалисти 
– новите варвари, които въоръжени с някакви въобразени знания 
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като истини от крайна инстанция са в състояние да възпроиз-
веждат единствено своята несвобода (Ортега-и-Гасет, Х., 1993).  

За съжаление, днешният западен Университет се е отдалечил 
твърде безкрайно не само от средновековния Университет, за кого-
то основното е тъкмо обучението в култура, което предполага 
акцентът на образованието да пада върху формирането на житейски 
смисли, но този Университет е отстранил от себе си безвъзвратно и 
кредото на свободата, предложено като основно за образованието от 
Вилхелм фон Хумболт и Имануел Кант. Да не забравяме, че 
първият създава Хумболтовия университет в Берлин като средство, 
чрез което да става възможно опредметяването на неговата основна 
научна теза – осъществяването на човешките потенциали, което 
може да се реализира единствено чрез свободата, а университет-
ското образование би следвало да бъде в основата на този процес с 
онова твърде важно съвместно преживяване на обучаващите и 
обучаваните в техния общ стремеж за критическо преосмисляне на 
знанието (Гумбольдт, 1985). Същите функции Имануел Кант при-
писва на свободния факултет, отдавайки правото на държавата да се 
меси в работата на другите факултети чрез съответните програми и 
регламентираната от нея „съвкупност от знания“, които обуча-
ваните трябва да възприемат като „истиниоткрайнаинстанция“, за 
да упражняват дадената професия, но по отношение на хуманитар-
ното и философското образование такова задължение е невъзможно 
(Кант, 1994). Изглежда образователните възгледи на Имануел Кант, 
подобно на тези на Вилхелм фон Хумболт, също не могат да бъдат 
възприети извън неговата собствена критическа философия, извън 
споделените от него принципи на познанието, които се различават 
твърде съществено от наложената в западната изследователска и 
университетска практика представа, че ние сме в състояние да 
опознаем същността на нещото, което изследваме, и да облечем в 
дефиниция на понятие, което можем да представим като крайна 
истина. 

Още на времето Карл Густав Юнг предупреждаваше до какви 
фундаментални заблуди може да доведе властващият в хуманитар-
ното и в социалното знание хегелиански изследователски принцип 
на познанието, в това число и психологическото: „Никой не стигна 
до заключението, че ако субектът на познанието, психиката, е всъщ-
ност една скрита форма на съществуване, недостъпна непосред-
ствено за съзнанието, то и цялото ни познание трябва да е непълно, 
и то до степен, която не можем да определим. Валидността на 
осъзнатото познание беше поставена под съмнение по начин, много 
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по-различен и по-застрашаващ от която и да е от критичните 
процедури на епистемологията. Всъщност, победата на Хегел над 
Кант нанесе най-тежкия удар на разума и на по-нататъшното 
развитие на немския и съответно на европейския дух“ (Юнг, 1993, 
с. 43-44). Оттук е повече от очевиден фундаменталният парадокс, 
който пронизва цялото съвременно емпирично и американизирано 
психологическо познание – да смяташ, че си дефинирал същността 
на психиката, която си приел като предмет на своята научно-
изследователска област, предполага, че ти възпроизвеждаш претен-
цията да опознаваш като същности цялата гама от психични пре-
живявания и процеси, и то посредством изследователския инстру-
ментаруим на природните науки. Каква ужасяваща илюзия, какво 
фундаментално заблуждение, които, за съжаление, дори и не се 
промислят, тъй като американизираната западна емпирична психо-
логия изглежда се отнася с подозрение към всеки опит за пробле-
матизиране на собствените си теоретични основания, към реализа-
цията на онази твърде интригуваща психологическа саморефлексия, 
чрез която психологическото познание и образование непрекъснато 
да преосмислят себе си. Отсъствието на тази рефлексия в психо-
логическото познание предполага и невъзможността на универси-
тетското психологическо образование да бъде нещо различно от 
гимназиалното образование, макар че тъкмо тук би трябвало да се 
търси уникалната разлика – за разлика от гимназиалното, универ-
ситетското образование най-напред трябва да носи със себе си 
перспективите за собственото си проблематизиране, ако наистина 
става дума за Университет и за университетско образование. 

Безспорно е, че върхът на фундаменталните недоразумения в 
психологическото образование като следствие от илюзиите на 
самото психологическо познание е идващата от американската 
практика тестова форма на проверка на „знанието“, тоест провер-
ката на това доколко студентите по психология са заучили наизуст 
вменените им като крайни истини психологически факти. Едва ли 
ще бъде преувеличено, ако се каже, че тестовата форма на проверка 
на усвоените психологически знания по драматичен, макар и 
неосъзнат начин, затваря кръга на парадоксалните заблуди, в чиито 
полета пребивава съвременната американизирана западна психоло-
гия. Това е така, защото формулирането на въпросите е следствие от 
изискването за търсене на единствено верния отговор, което на свой 
ред отразява начина, по който се регламентират самите психоло-
гически изследвания – първо натрупваме някакъв емпиричен 
материал, а после се стремим да му намерим адекватен теоретичен 
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еквивалент, да построим хипотезите, целта и всички останали 
„научни“ основания, съгласно предварително възприетите крите-
рии. Оказва се, че цялата тази днешна психология е институцио-
нализирала себе си по начин, по който триадата познание – 
образование – власт, изглежда почти непробиваема, дори съм 
категоричен, че и един Зигмунд Фройд не би могъл да защити и 
малък докторат в тези условия, тъй като всеки един опит да бъде 
разбита нейната монолитност се анатемосва като ненаучен. Не 
можеш, например, да се квалифицираш като психолог чрез универ-
ситетското образование, ако не си научил крайните истини, но не 
можеш и да растеш в психологическата кариера, ако не следваш 
точно определените и регламентирани за това научни критерии, ако 
не събереш определен брой изследвани лица, пуснеш им някакви 
„свръх-научни“ американски методики, обработиш статистически 
данните и накрая се опитваш да резюмираш изключителни научни 
приноси. И всичко това със зле прикритото самочувствие, че си 
открил фундаментални измерения на психичните преживявания, 
докато реално цялата тази епистемология на съвременната психо-
логия едва се докосва до Човешкото. По друг, но съвършено 
категоричен начин обобщаваше тази драма на съвременното психо-
логическо познание големият френски социален психолог Серж 
Московичи: „Чета прекрасни психологически изследвания върху 
паметта, възприятията или емоциите, но в нито едно от тях не 
виждам живия човек. После взимам Достоевски и изведнаж пред 
мен се появяваЧовекът, живият Човек“ /Московичи, 2007/. Иначе 
казано, цялата тази уникална драма на съвременната американизира 
западна психология идва от нейната невъзможност да проумее 
простия факт, че в измеренията на Човешкото „истината не се 
научава, защото истината се случва“, както казваше още Сьорен 
Киркегор. С други думи, днес се случва онова предупреждение на 
Карл Густав Юнг, че победата на Хегел над Кант нанесе най-
тежкото поражение върху европейския дух, включително в измере-
нията на психологическото познание. 

Вече имах възможност да покажа перспективите на един пре-
вод на принципите на Кантовата критическа философия в полето на 
психологическото познание, който чрез регламентирането на една 
Критическа психология да зададе не само различни от утвърдените 
парадигмални основания на психологията като цяло, но и да раз-
шири по твърде категоричен начин хоризонтите на психологиче-
ското познание. Едно познание, лишено от претенциите да познава 
същности, но пък предполагащо основанията за познаваемост на 
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безкрайната поредица от техните проявления – друг е въпросът, че 
западното хуманитарно и социално познание на практика прави 
същото, защото споменатите множество дефиниции на същността 
всъщност ни дават представата само за нейните безкрайни прояв-
ления, които ние си мислим, че са същност. Едно познание, което 
като преобръща традиционната парадигма на западната психология 
– не само от индивида към общността, но и от общността към 
индивида чрез регулативните функции на общностни психични 
структури от етнически, културен, религиозен, политически, идео-
логически, исторически и цивилизационен порядък, всъщност 
реабилитира една отхвърлена изследователска традиция в психо-
логията, намерила своя израз в народопсихологията на Вилхелм 
фон Хумболт чрез регулативните функции на народния характер и 
езика, в Другата психология на Вилхелм Вундт чрез същите 
функции на езика, нравите, обичаите и т.н., в теорията за колектив-
ните представи на Емил Дюркем и на Люсиен Леви-Брюл, в 
концепцията на Зигмунд Фройд за табуто, религията и културата, в 
аналитичната психология на Карл Густав Юнг чрез архетипите на 
колективното несъзнавано и в теорията за социалните представи на 
Серж Московичи. Едно познание, което чрез възможностите на 
онази специфична психологическа саморефлексия, е в състояние да 
ни даде представата за неповторимото единство в психичните 
преживявания на общността и личността, за онази едновременност 
на общностното и индивидуалното битие, която осигурява човеш-
ката екзистенция и на общностно, и на индивидуално ниво. Едно 
познание, което носи със себе си сложното взаимодействие между 
общностните и индивидуалните регулатори на мисленето и поведе-
нието, предлагайки очевидния факт за преходния характер на 
индивидуалната екзистенция и непреходното съществуване на 
човешките етнически, религиозни и културни общности, в които 
отделният човек се ражда, живее и умира, докато общността се 
възпроизвежда като индивидуализира отново и отново в безкрай-
ната поредица от раждания, животи и смърти своите собствени 
етнически, религиозни и културни основания. Едно познание, което 
предполага като задължително условие за всяко обективно психо-
логическо знание, различаващо се от абсурдната претенция на 
традиционната западна психология да носи със себе си крайните 
истини, да имаме непрекъснато предвид онази неповторима двой-
ственост между универсално и културно-религиозно специфичното 
в психичните преживявания, в човешките екзистенциални основа-
ния, тъй като, например, ако страхът от смъртта е универсалното 
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човешко отнасяне към смъртта, то тъкмо специфичните културно и 
религиозно зададени екзистенциални представи за смъртта изпъл-
няват функциите да минимизират този страх, за да правят поносим 
самия живот; защото, ако е универсална човешката потребност от 
осмисляне на собствения живот, за да може той да се живее все пак, 
то тъкмо специфичните културни и религиозни екзистенциални 
представи изпълват с конкретно съдържание индивидуалните жи-
тейски смисли. Една Критическапсихология, която в измеренията 
си също така на Рефлексивнапсихология, носи със себе си доста-
тъчно предпоставки за демитологизация както на утвърдени и 
смятани за крайни истини универсалистки претенции на американи-
зираната западна психология, така и на възпроизвеждащите се в 
съвременната американизирана западна цивилизация претенции за 
универсална значимост, зад които всъщност надничат намеренията 
за глобална хегемония, зле прикрити зад маската на всеобщата 
хармония, която би могла да настъпи в света, но само чрез въз-
производството на еднополюсния политически модел в междуна-
родните отношения, тоест чрез господството на САЩ над всички 
останали нации и народи (вж. Георгиев, Л., 2014).   

Що се отнася до българското психологическо знание и обра-
зование, от позициите на Критическатапсихология и нейната пси-
хологическа саморефлексия мога да кажа, че те препотвърждават 
aposterioriонова, което се предпоставя предварително apriori, а 
именно тъждествеността между културната и политическата исто-
рия, от една страна, и конкретното съдържание на всяка истори-
ческа представа за българска психология, от друга страна. Защото, 
ако от критически позиции ние имаме a priori една идея за пси-
хология въобще, то българската конкретизация на тази идея a 
posteriori в началото на ХХ век е германската идея за психология, 
след 1944 г. българската конкретизация на идеята за психология е 
съветската, а след 1989 г. българската конкретизация на идеята за 
психология е американската психология. Оказва се, че по един 
драматичен начин ние, българските психолози, възпроизвеждаме 
както културните основания на самата общност, така и културните 
характеристики на собствените ни политически елити, припозна-
вайки в една или друга историческа ситуация като универсални 
съответни наложени ни отвън политически модели, но и настоя-
вайки в тези ситуации, че действителнонаучни са отново външни 
конкретизации на идеята за психологическо познание и обра-
зование.  
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В заключение, перифразирайки думите на Зигмунд Фройд за 
самата психоанализа, мога да кажа, че Критическатапсихология не 
цели да създава убеждения, а да разтърсва предразсъдъци. Със 
сигурност няма да бъде никак пресилено, ако се каже, че разтър-
сването на съвременните предразсъдъци в психологическото позна-
ние и образование е толкова очевидна необходимост, че всяко 
нейно допълнително доказателство е повече от излишно. 
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Резюме: Понятието „Настояще” е психологически неопределена 
времева рамка – след Миналото и преди Бъдещето, в която всеки индивид 
се свързва с околния свят. Съдържанието на преживяваното Настояще е 
израз на био-психо-социалната същност на индивида, на сътворена 
идентичност и адаптивност „тук и сега”. Предизвикателствата на 
Настоящето прави картината на психическото страдание на пациента/ 
клиента актуално специфична. Това съответно поставя изисквания пред 
самите психолози-психотерапевти да познават динамиката на промяна-
та, за да бъдат успешни помощници в превенция и терапия.  

Ключови думи: Настояще, психолог-психотерапевт, предизвикател-
ства, пациент, клиент 

 
PSYCHOLOGY OF THE PRESENT – MEANING, CHALLENGES 

 
IvankaBoncheva 

Department of Psychiatry and Medical Psychology  
Medical University – Varna, Bulgaria 

 
Abstract: The concept “Present” is a psychologically undefined time 

frame – after the Past and before the Future, in which every individual connects 
with the ambient world. The content of the experienced Present is an expression 
of the bio-psycho-social essence of the individual, of the created identity and 
adaptability “here and now”. The challenges of the Present make the picture of 
the mental suffering of the patient/client actually specific. That respectively put 
demands before the psychological psychotherapists to be familiar with the 
dynamics of the change, so that they could be successful assistants in prevention 
and therapy. 

Key words: Present, psychological psychotherapist, challenges, patient, 
client 

 
Увод      
Понятието „Настояще” е психологически неопределена вре-

мева рамка, която всеки индивид приема като „Наличното” след 
Миналото и преди Бъдещето. Настоящето е времето, в което се 
случват всички събития; времето, което сме свикнали да назоваваме 
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със синонимите „сега”, „днес”. Поради субективния характер на 
категорията „време” за всеки от нас, Настоящето е или много 
кратко - „Миг” или безкрайно дълго - „Безвремие”. 

Само в Настоящето човек се свързва с околния свят – хора, 
събития, природа, но и със самия себе си  - душевност, психични 
състояния на удовлетвореност и задоволство или на психичен 
дискомфорт и потребност за бягство от Настоящето. 

В този смисъл, съзнателно или не, всеки гради своето 
Настоящо Оригами. 

Защо Оригами? 
Защото то е признaк на възпитание; признaк на сътворена 

идентичност.   
 

 
 

Фиг. 1. Идентичността, плод на възпитание 
 
Колкото  по-сложно е изплетено едно оригами, толкова повече 

то е израз на духовно величие и равновесие. Същото важи и за 
самата личност. 

Оригами е статус, но и динамика от нови и нови все 
Настоящи моменти. В хода на Настоящето индивидът възприема 
себе си като уникален и неповторим - сплав от собствената картина 
за Идеалното-Аз и онази - от „Социалното огледало”. 

Динамиката в изграждането на Актуалното-Аз прави Настоя-
щето неповторим Миг на единството от Индивидуалното (Пси-
хично) – Социалното (Социални роли) – Биологичното (Тяло/ 
организъм – подвластен на контакта с други тела, с Реалността на 
света, на града и на обществото).  
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Фиг. 2. Био-психо-социално развитие 
                                         

Психичното – единство от разум и емоции – ползвано 
осъзнато, динамично стереотипно или несъзнавано.  

Социалното – под формата на осъществяване на социални 
роли и актуална действеност, но и в съдържанието на т.нар. „со-
циално огледало” (Ив. Бончева, 2013). 

Биологичното – като статус под мотото „Такъв съм по 
природа!”, но и динамично променящо се от възрастта и от 
болестотворни фактори.  

Човек рядко се замисля за невероятното влияние върху 
собственото му тяло на поредицата от обективни природни явления 
(напр. феноменът „затопляне”); от биохимични реакции (пример: 
ГМО) и от социално-икономически процеси (гладът и преяждането 
в световен мащаб; локалните войни; икономическите кризи, мигра-
цията) и пр.  

В този диапазон на Настоящето човек определя смисъла на 
своя живот; целесъобразността на това да мисля, да чувствам и да 
правя неща за себе си и за околните. Онзи, който е поставил и 
следва съзнателно целта на своето Настояще, функционира като 
психически здрав. Онзи, който за момент губи смисъла на своето 
настояще – дерайлира, разгръща психичен дискомфорт или 
психично разстройство. 

Както твърдят великите психотерапевти (Виктор Франкл, 1977) 
„Всяко време си има своята невроза и всяко време се нуждае от 
своята психотерапия”. Споделяйки това, аз имам потребността да 
разгледам тук пред вас предизвикателствата на нашето 
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Настояще пред психолога-психотерапевт и неговия пациент/ 
клиент.  

Ще започна с пациента/клиента, защото ако не разберем новите 
страни на страданието на страдащия не бихме могли за сме 
съвременни психолози, психотерапевти и лекари на душата. 
Динамичната промяна в психичното страдание на човека извежда 
направленията на хуманните науки в нова плоскост на развитие и 
проявление. 

 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА в НАСТОЯЩЕТО 

за ПАЦИЕНТА/КЛИЕНТА 
 

1) „Да видя себе си” 
Предизвикателството „да приема, че имам психологически 

проблем”  е първото за клиента и пациента, но както ще видим 
по-късно и за самия психотерапевт.  

 
В забързаното ежедневие на Настоящето всеки ползва своите 

психологически дадености. Когато резултатът от собственото 
функциониране носи удоволствие и удовлетвореност, човек не се 
замисля „Как” постига това. Оказва се, че само появата на едно 
негативно емоционално състояние – на страх, при наличие на 
агресивни чувства, униние или дори смазващото чувство на сивота 
и загуба на смисъл от живота, кара човек да се запита „Как така не 
успях!”. Колкото е по-силно чувството за несправяне, толкова 
повече се задълбочава неудоволствието и неудовлетвореността, а с 
това и дезадаптивността. Въпрос на лична чест и достойнство е, 
човек да признае или не наличието на провал; да търси или не 
психотерапевтична помощ. Тръгват моментите на самолечение/ 
самопомощ, които по правило рефлектират в ново задълбочаване на 
душевната криза.  

Защо това е така? – Защото нашата емоционална природа като 
времеви първа появила се и затова по-стабилна психическа фор-
мация „замъглява” разума. 

В смисъла на изграждане на собственото психично здраве и 
адаптивно функциониране човек се е научил да изтласква („Забра-
вя” – психологическа защита) преминалите събития, носещи дъл-
гата борба за самодоказване и преминаващи през поредица от 
неудоволствия и неудовлетворения. Въпреки това, както сочи пси-
хоанализата „Изтласканото се стреми към удовлетворяване тук и 
сега” (D. Goleman, 2002). Сам З. Фройд (1963) доказва значимостта 
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на „принципа на удоволствието”. Отнесено към Настоящето всичко 
това се свежда до признаване на факта, че емоционалната природа 
определя силата и значимостта на нашето функциониране. Невъз-
можността на индивида да открие разумни начини за справяне с 
една емоционално наситена ситуация води до сложното преплитане 
на отрицателни емоционални съдържания на съзнателно и несъз-
навано ниво, а с това до все по-голяма дезадаптивност.   

Появява се лавина от негативни емоции и вторичен емо-
ционален „глад” за положителни емоции. В тази динамика на 
неудоволствия и неудовлетвореност избуява болестна психична 
симптоматика от различен характер и поставя на изпитание ин-
стинкта за самосъхранение.  

Никой не желае да види себе си незнаещ, неможещ, слаб. Ето 
защо, ако разумът казва „Трябва да търся помощ”, емоциите 
„дърпат” назад и казват „Не може да не знам как да си помогна 
сам; аз съм НЕЩО”. Индивидът води своята вътрешна борба и все 
повече затъва емоционално в проблема или в болестната симпто-
матика. 

Къде е изходът?    
Н. Песешкиан (2000) твърди: „Там, където е проблемът – там 

е и решението”. Да се доведе тази постановка до съзнанието на 
клиента/пациента е възможно само чрез намиране „силата на 
слабостта”. Психотерапевтите знаят техниката на позитивното 
претълкуване; на търсенето на добрата функция на иначе 
неприятното, болезненото, а народопсихологията казва „Всяко зло 
за добро”. С други думи казано, човек е готов да приеме наличния 
свой психологичен проблем, когато осъзнае в съвместната дейност 
с психолога-психотерапевт, че появата му е не израз на слабост, а на 
сила; проява на себезащитна реакция.    

 
2) „Да видя моите способности за контакт с околните”  
Второто предизвикателство на Настоящето пред индивида 

е „Да приема, че съм зависим” – от семейство, работна среда, 
общество; от собствените социални роли и биологически 
дадености. 

 
Настоящето в нашата реалност се охарактеризирва със забър-

заност и стремеж към постижения във всяка една област на социал-
ното функциониране. На тази основа индивидът търси своята 
идентичност и визия за успех; за лични постижения. На всеки му е 
нужна уникалността; неповторимостта. Всеки индивид, неза-
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висимо от пол и възраст, перманентно изживява и се стреми да 
удовлетворява характерната за пубертета потребност „Да съм 
малкия Бог на земята; да съм Център на вселената”.  

В същото време разумът на всеки казва, че не би могъл да 
съществува извън контактите с околните; извън досега до „социал-
ното огледало”. Противоречието „разум-емоции” – „Аз- другите” се 
засилва в Настоящето от  неволно ползваната  постановка „Ще бъда 
уникално различен и ще ме приемат!”. Резултатът е в една от двете 
крайности: 

– Ставам агресивен, когато „не ме приемат с моето различно”; 
– Смазан съм, „изплют” от групата, въпреки, че се опитвам 

да бъда като останалите. 
Както казва Heiner Keupp (2006): „Нужен е такъв момент, в 

който да се сбогуваме с чистите представи за идентичност - 
независимо дали са разбирани като индивидуална или колективна 
идентичност - и да успеем от възприемането на различното да 
сътворим необходимостта да бъдем различни. Става въпрос за 
преодоляване на „принудата за идентичност” и за изграждане на 
пълноценни, динамични автентични  конструкти на идентитета. 
Различията не бива да се отстраняват, но и да не се злоупотребява с 
тях.”   

Това твърдение подсказва необходимостта страдащият човек 
да осъзнае зависимостта на своята идентичност от социалното не 
само в хода на съзряването, но и във всеки един момент от 
Настоящето. Нужно е индивидът да постигне онзи баланс на 
зависимост от социалните конструкти, който да му позволява да 
бъде различен в обществото, но приемливо различен.  

 

 
 

Фиг. 3. Моите двустранни способности за контакт  
със Социума – Гъвкавост 
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Да се открие уникалната връзка между: 
• „Какво нося аз благодарение на моите създатели (роди-

тели, семейство, общество)” и 
•  „Какво съм успял да постигна сам по пътя на собственото 

си израстване”, както и  
• „Каква е моята значимост за мен самия и за обществото”  
e възможността, индивидът да запази или да възстанови с 

помощта на психолога-психотерапевт своето психично здраве.  
 
3) „Да намеря моето място в реалността - „тук и сега” 
Новото предизвикателство пред клиента/пациента е „Да 

открия духа на времето и смисъла на моя живот в 
Настоящето” 

 
Herbert Csef (1999) твърди, че психичните проблеми като 

Депресия, Зависимост (от дрога, хазарт, алкохол), Агресия и 
Автоагресия, както и безименният Страх и Тревожност идват не от 
Настоящето, а от прекомерни „бягства” в миналото или бъдещето. 

По данни на СЗО (състояние 2007г.) 1/3 от населението в 
Европейските страни до 1/4 от това на новоприсъединилите се към 
ЕС страни, страда от психични разстройства, които изискват не 
само медикаментозно лечение, но и психотерапевтична подкрепа. 
Както сочи Националният център по обществено здраве и анализи 
(НЦОЗА) – сектор „Психично здраве” (информация от 2012 г.): „С 
болна психика, вследствие на стрес в България са над 14 хиляди; с 
афективни разстройства – над 27 хиляди, а с алкохолна пробле-
матика – над 13 хиляди”. В периода 2012-2015 г. процентът на 
зависимите от дрога при деца и младежи на възраст 10-18 години е 
завишен четирикратно с преобладаване на средно тежките и тежки 
остри интоксикации. 

Тези единични, но потресаващи статистически факти разкриват 
психична проблематика от функционално естество. Т.е. болестта се 
е появила не поради органични причини, а само и единствено 
поради интрапсихични и социалнопсихологични причини. 

Къде са възможностите на индивида да се справи с тази 
проблематика? Къде е разковничето за хармонично функциониране 
и психично здраве; за това да не се преживява човек „потънал във 
вселената”, а да може да види себе си като „център на вселената”.  
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Фиг. 4. „Къде съм Аз?” 
 
Отговорът на тези въпроси опира до възможността всеки да 

узнае собственото уникално място и своите неповторими дадености 
за Настоящето.  Човек е уникална вселена. Изходът от собствената 
психична проблематика за всеки отделен страдащ може да е само 
негово собствено дело – ако се цитира твърдението, заглавие на 
книгата на Carol Ritberger (2011) „Изцелението е в твоите ръце”.  
Дръзналият с помощта на психолога-психотерапевт да открие 
личните си способности (качества) за постигане на удоволствие 
(радост, щастие, любов) и удовлетворение в дела и постижения 
живее „тук и сега” и носи с относителна лекота проблемите на 
света.    

 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 

ПРЕД ПСИХОЛОГА-ПСИХОТЕРАПЕВТ 
 
Социалната проблематика на Настоящето и новата интрапси-

хична проблематика на страдащия поставя нови очаквания и 
предизвикателства пред психологичната психотерапия.  Тя е все по-
определено не само Терапия, а Превенция на психичното здраве. От 
нея се очаква да подготви индивида за адаптивна конфронтация със 
социално-икономическите и провокираните от природата проблеми.  

 
1) Първото предизвикателство гласи: „Да въведа моя 

клиент/пациент в разбиране на собствения му психологичен 
проблем”  

 
Както казва H. Keupp (2012) „Функционирането на съвремен-

ното общество доведе до глобални промени в протичането на 
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личния живот – сексуалността, интимните взаимоотношения, брака 
и семейството.  По цял свят начинът, по който ние възприемаме 
нашите връзки и взаимоотношения с другите революционно проме-
ни същността си. В известен смисъл те са по-комплицирани и 
обезпокояващи, отколкото промените в много други области на 
науката... Същественото в тези промени е, че те се превръщат в 
съдържания на нашия вътрешен емоционален свят....”.  

Авторът насочва вниманието към един всепознат факт: 
Човешкото преживяване, колкото и да е субективно, е единствено 
истинното за индивида. Доброто разгръщане на компонентите на 
актуалното преживяване позволява на страдащия да види в своето 
страдание не само влиянието на социални, чужди (на друг индивид) 
външни въздействия, но и това на собствения субективен дял.     

Дори и онези, които в проблематиката си се ангажират с 
чувство за вина и неуспех също живеят с очакването, че психо-
логът-психотерапевт трябва да им помогне да променят другите 
около тях, а не тях самите. Това е човешка потребност: „По-лесно е 
да видя сламката в чуждите очи, отколкото гредата в соб-
ствените”.  

Ориентираното към постижения Настояще очаква нещо друго 
от работата на психолога-психотерапевт – да подготви страдащия за 
нов стил на адаптация; да засили наличния потенциал на индивида 
за живот в същите условия (без да ги променя – нито страдащия; 
нито околния му свят). 

На практика психологът-психотерапевт следва да работи за 
едно ново разбиране на болестта, на психичния проблем на 
страдащия. То, страданието, не е само проблем, който следва да 
изчезне, а е главно обективна необходимост, сигнал  за промяна.  

Къде точно да е промяната за клиента - определя психо-
терапевтът. В помощ идва разбирането, че „кризата е шанс” и 
умението за работа по балансовия модел. 

 
ТЯЛО 

 
ФАНТАЗИЯ/БЪДЕЩЕ                  ДЕЙНОСТ/ПОСТИЖЕНИЯ 

 
 

КОНТАКТ 
 

Фиг. 5. Балансов модел (Н. Песешкиан, 2000) 
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2) Второ предизвикателство: „Да подпомогна клиента/ 
пациента да види себе си в новите, динамично променящи се 
социални условия като творец и консуматор”   

 
Както твърди A. Giddens (2000): „Ако цялата жизнена история 

на човек се възприема като случаен сбор от фрагменти, ни остават 
малко възможности да си обясним неочаквания провал в кариерата. 
Не бихме имали възможността да преценим тежестта на болката от 
провала, ако той се възприема само като случайност.”  

Разбирането на индивидуалната дезадаптивна постъпка на 
индивида е възможно не само връщайки се назад във времето и 
проследявайки изграждането на психологичната идентичност (пре-
обладаваща практика на дългосрочните терапии), а фокусирайки 
погледа си върху динамиката на съвременното функциониране 
на човека. Съвременният човек е в много по-голяма степен творец 
на своето Настояще, отколкото в предни столетия. В същото време 
той е и достатъчно, често дори прекомерно, активен потребител на 
сътвореното. Не се ли отчита съотношението „давам на - вземам от 
социалното” се стига до споделеното от Richard Sennett (2006): „От 
актуалните социални промени тръгва  разрушителна сила, която 
променя цялостно сферата на човешката активност и трансформира 
начините, по които човек произвежда, консумира, управлява, орга-
низира, живее и умира”. Тази структурна промяна има последствия 
във вътрешния психологичен свят на индивида, поражда много-
пластови страхове.” Непознаването на динамичните промени в 
Настоящето носи риска от популистко опростяване на човешкото 
страдание.  

Пред психотерапевтичната общност застава сериозната задача 
за осмисляне и насочване на вниманието на общността и индивида 
към необходимостта от нови съхраняващи индивида тенденции на 
социално функциониране. По твърдението на А. Elliot (2007), пси-
хологът-психотерапевт носи належащата социална задача „да 
подпомогне индивида в запазване на неговата същностна цялост 
при наличието на отворената скала за постижения, където всеки 
рекорд може да бъде надскочен”. В продължение авторът говори за 
това, че психотерапията следва да работи за „екология на човеш-
ките ресурси” и за „предпазване от състояния на изпепеляване 
(бърн аут)”. Още през 1997г. A. Giddens подчертава следното: „Ние 
се нуждаем от култура на провала, защото провалът се превръща 
все по-често в съдържание на нашия психологичен опит; защото той 
е базата на всеки процес на учене/усвояване (Ако не паднеш, не 
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можеш да се научиш да стоиш на краката си – мое допълнение); 
защото тъкмо провалът съдържа в себе си шанса за ново начало и 
защото той е все още табу. Нашата култура се превръща стре-
мително в „култура на победителя”. Тя изисква всички да са 
успешни и побеждаващи и изтласква другата страна на медала. 
Необходима е работа с чувството на тъга, за да се приеме 
падението, както и овластяването. Това означава да се приемат 
открито и на сериозно собствените ресурси и сили такива, каквито 
са. Това изисква освобождаване от доминиращите предписания за 
достигане на неолибералния господстващ модел на човешката 
същност, както и от надеждата за задължително справяне с всички 
проблеми.”  

Работата по възстановяване, изграждане или  поддържане на 
картината за човешката идентичност в съвремието има за основна 
цел създаване на жизнена кохерентност. В минали социални 
епохи основният критерий за справяне с живота е включвал прибли-
жаването на индивидуалната картина за личен идентитет  до една от  
приетите за дадената прослойка идеална картина на идентитета. 
Съвремието изисква психотерапевтичната работа по възстано-
вяване на идентитета и адаптацията да се гради на базата на 
индивидуалните способности за саморегулация, за собствено 
израстване и собствен стил на вграждане в социума. Постига-
нето на тази цел означава работа върху вътрешните критерии на 
личността за индивидуална автентичност и  преминава през 
осмислянето на критериите за признаване/приемане от социума, 
намиране на собственото място в него „тук и сега”.  

 

 
 

Фиг. 6. Моят „Positum” 
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3) Трето предизвикателство: „Да науча моя клиент/па-
циент да функционира като различен в различното”    

 
Широко отвореното социално пространство поставя на изпи-

тание всеки, който дръзва да смени условията на живот, сменяйки 
селото с града; едната държава с друга; съществуването в обсега на 
нова религия и/или социални ценности. Миграцията, урбаниза-
цията, преселението, смяната на майчин език с друг език на 
ежедневието, глобализацията като цяло (A. Pritz, 2002) създава 
персонални и микросоциални психологически проблеми. Такива 
възникват и с нови практики от рода на социално-педагогическо 
вграждане на децата с психични проблеми (деца със СОП) в 
масовите училища; работа в международна компания в местни 
условия. 

 

 
 

Фиг. 7. Различен между различни 
 
Цялата тази широка социалпсихологическа проблематика 

рефлектира в психическото здраве на индивида. Очаква се, че 
психологът-психотерапевт ще може да помага успешно само, ако 
той в себе си носи концептуалното и морално разбиране за 
приемане на различното. Различното, което като цветовете на 
дъгата има своето неповторимо място и значение за останалите. 

В добрия смисъл различното е „моето неповторимо”, на 
което трябва да намеря мястото в новите условия, без да се стремя 
към асимилиране. В по-неприятния вариант различното е „да 
приема неприемливото от мен”. Още по-болезнено е различното, 
появило се в резултат на социални и икономически кризи, природни 
бедствия и социални сблъсъци и болести, водещи до загуба и/или 
смърт.  
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Тези проявления на различното са сериозно предизвикателство 
пред моралните ценности на психолога-психотерапевт; спрямо 
личностовите му способности да износва във времето съпротивите 
и неудоволствените изживявания на клиентите и пациентите, 
спрямо личните му устои да приема неприемливото.  

 
В заключение би могло да се каже, че набелязаното развитие 

на психологичната проблематика на клиентите и пациентите в 
нашето Настояще поставя пред психолога-психотерапевт необходи-
мостта от ново осмисляне на професионалната роля и действеност. 
Той трябва все по-определено да презентира себе си в ролите на 
образец за подражание, съветник в социалното и експерт в инди-
видуалното проявление на личността.  

Да се отговори на изискванията на времето означава да се 
създават високо квалифицирани психотерапевти с будна граждан-
ска съвест и професионална компетентност; с нов стил на мислене и 
с нови терапевтични инструменти.  

От 90-те години на 20 век се заговори за интегративна 
психотерапия  (H. G. Petzold, 2007). В това понятие се вплита от 
една страна умението на психотерапевта да работи с дълбинната 
проблематика на страдащия, с разбирането на индивида за собстве-
ната му проблематика; от друга – с тази, свързана с разпознаване на 
социалните тенденции, в които индивидът трябва да се вгради. 
Интеграция протича и по отношение на успешното съчетаване на 
психотерапевтични теории и ползване на инструментариум от раз-
лични практически школи. Тази съвременна тенденция изглежда на 
пръв поглед като загуба на класическата идентичност на психоте-
рапевта. Това е само на повърхността. Съвременният психологичен 
психотерапевт притежава своя идентичност в теоретичните основи 
на школата, която практикува и тогава, когато е в състояние да 
покрие общите постановки за терапевтично поведение и тогава, 
когато според личностните си характеристики ползва техники от 
една или друга школа. За да постигне това, сам той следва да е 
хармонична личност с висок морал, богата душевност, широка 
социлна култура и емоционална интелигентност. 
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АДАПТИВНИ СТАТУСИ  НА ИДЕНТИЧНОСТ  
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Резюме: Идентичността представлява отговора на въпроса Кой 
съм аз? в различни  жизнени сфери. Изграждането и поддържането на 
идентичността продължава през целия жизнен цикъл в отговор до 
голяма степен на влиянието на социалния контекст, който определя най-
адаптивните стратегии за изпробване, избор и потвърждение или 
трансформация на самоопределенията. В доклада са очертани  стату-
сите на идентичност при изследвани лица в зряла възраст (20-65 г.) при 
съпоставяне с резултатите от изследване на възрастни (2008 г.) и юноши  
(2005 г.). Проследен е и ефектът на индивидуалните фактори възраст, 
пол, партньор, образователна степен, хоби, клубна дейност и време в 
социалните мрежи. Общото заключение е, че за тази група изследвани 
лица  най-адаптивната стратегия  е отлагане на стабилните избори  и 
удължаване на периода на търсене, като активността не е лично 
определена, а по-скоро зададена от външни фактори, обуславящи необ-
ходимата от промяна на самоопределенията.   

Ключови думи: психосоциална идентичност, статуси на идентич-
ност, гъвкавост и адаптивност 

 
IDENTITY STATUS ADAPTABILITY DEPENDING ON SOCIAL 

CONTEXT AND INDIVIDUAL DETERMINANTS 
 

Margarita Bakracheva 
 

Department of Psychology, IHPS – BAS, e-mail: m.bakracheva@abv.bg 
 
Abstract: Psychosocial identity is the general answer to the question 

“Who am I?” in each life domain.  Identity attaining and maintaining is a life-
long process, triggered by the influence of the social context, which determines 
the most adaptive strategies for personal exploration, choice and validation or 
reorganization of self-determinations and commitments. Report outlines 
distribution of identity statuses in adulthood (20-65 years) compared to the 
results from previous studies with Bulgarian adults (2008) and adolescents 
(2005). In addition to this effect of the national context the effects of age, 
gender, partner, academic degree, hobby, club interests and time in social 
networks, are outlined in individual aspect.  The general conclusion is that for 
this sample the most  flexible and best adaptive strategy is stable commitments 
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to be postponed but period of exploration extended, whereas the active position 
is not personal but foreclosed by external forces, imposing commitments to be 
reconsidered and new alternatives explored.    

Keywords: psychosocial identity, identity status, resilience and flexibility 
 
Статусна парадигма за изучаване на идентичността 
Идентичността може да се разглежда като конструкт на мета-

ниво. Личностните черти и социокултурният контекст определят 
начина на изграждане на идентичността, но не са директни детер-
минанти, а влияят в съвкупност – факторите на социалната среда 
определят кръга възможности за избор, а индивидуалните фак-
тори определят начина на избор. Самата идентичност е динамичен  
конструкт и след първоначалното й изграждане непрекъснато се 
преформулира и верифицира, отразявайки най-адаптивния за 
конкретната ситуация начин за справяне на индивида с настъп-
ващите вътрешни и външни промени. Идентичността е концеп-
туалната рамка, спрямо която индивидът интерпретира личния си 
опит и въпросите, свързани със смисъла, целта и посоката на 
живота и осигурява себевъзприемане като завършена цялост. Пси-
хосоциалната идентичност се изгражда винаги в конкретен социа-
лен контекст, в който човек се самоопределя и има възможност да 
прави избори. Така човек конструира сам своята лична реалност – 
разширява или стеснява границите на възможните избори на 
идентичността в рамките на широкия социален и културен контекст 
(Kroger, 1993). Ерик Ериксън говори за изградена идентичност 
срещу дифузия на идентичността (Erikson, 1950, 1968). Джеймс 
Маршиа разграничава две биполярни дименсии “самоопределеност 
срещу липса на самоопределеност” и “активност срещу пасивност” 
в изследователското поведение. Така се очертават четири възможни 
статуса: изградена идентичност, мораториум, предрешена идентич-
ност и дифузия (Marcia, 1966) (фиг. 1). Два от статусите са опре-
делени срещу неопределени (изградена и предрешена с/у дифузия и 
мораториум) и два са активни с/у пасивни (изградена и мораториум 
с/у дифузия и предрешена). Това обобщение отразява именно двата 
аспекта, които статусите на идентичност описват – съдържанието на 
идентичността и  стремежът към постигане на самоопределеност. 
Пасивната идентичност е свързана или  с отлагане на решенията на 
идентичността, или с конформизъм по отношение на външните 
социални стандарти. Активната идентичност се базира на изследо-
вателско поведение, самоопределяне и опит и е представена в 
статусите мораториум и изградена идентичност.  
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Фиг. 1. Статуси на психосоциалната идентичност 

 
Изградената идентичност се постига след изживяването на 

“криза на идентичността” когато човек е изучил възможните 
алтернативи и е направил собствен избор на ценности и цели. 
Мораториумът е периодът на изживяване на кризата на идентич-
ността преди окончателния избор. Лицата в мораториум активно 
изпробват жизнените алтернативи и се стремят да постигнат само-
определения, без да се ангажират трайно с определени избори.  
Предрешената идентичност е идентичност, приета наготово, 
самоопределяне чрез другите и техните значими цели и ценности, 
без да са лично търсени и изпробвани различните алтернативи. 
Лицата в този статус са в абсолютно пасивна позиция.  Дифузия на 
идентичността – лицата в този статус не са направили трайни 
избори и са абсолютно пасивни и индиферентни към въпросите, 
свързани с идентичността. Процесът на избор се отнася до периода 
на вземане на решение, преразглеждане на старите възгледи, избори 
и идентификации, проблематизиране на новите избори, роли и 
идеали (Marcia, 1980). Прогресивно развитие на идентичността се 
постига чрез преминаване от дифузия към предрешена или 
мораториум или от предрешена към мораториум или от мораториум 
към изградена идентичност  (Waterman & Archer, 1993).  
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Идентичността в зряла възраст 
Емпирично е потвърдено, че изграждането на идентичността се 

простира далеч извън рамките на юношеска възраст (Josselson, 
1973, 1996; Marcia, 1976; Kroger & Haslett, 1991; Cramer, 1998). 
Процесът на индивидуална трансформация в зряла възраст отразява 
потребността  от преоценка и преформулиране на идентичността.  
Кризата на идентичността може да възникне на всяка възраст след 
първоначалната й поява в юношеството. Ериксън посочва като 
примери в това отношение категориите хора: уволнени, пенсиони-
рани, които преди това са били със стабилен статус и в един момент 
се чувстват „никои”, неочаквана инвалидизираност, напускане на 
децата на дома.      

Едно интригуващо явление в изследванията е, че в зряла 
възраст само малка част от възрастните постигат изградени етапи на 
Аз-развитието си. По-голяма част от възрастните остават в известна 
степен недостатъчно самоосъзнати (Holt, 1980; McCrae & Costa, 
1980; Redmore, 1983; Loevinger et al., 1985). Така например е уста-
новено, че почти половината от изследваните лица във всички из-
следвания остават в статуси предрешена идентичност или дифузия 
във всички изучавани жизнени сфери (Kroger 2000a, 2000b). Днес 
поемането на ролите на възрастния е отсрочено във времето. 
Процесът на активно изграждане на идентичността започва в юно-
шеска възраст, но се развива най-интензивно в зрелостта (Arnett, 
2000, 2004, 2006).  

Същите фактори, които водят до започване на кризата на 
идентичността, при предрешената и дифузията, могат да доведат до 
повторно навлизане в кризата при изградените статуси– цикълът 
ИМИМ (изградена-мораториум-изградена-мораториум (Waterman, 
1993). Моделите MИМИ (мораториум-изградена-мораториум-изгра-
дена) и ПИПИ (предрешена-изградена-предрешена-изградена) на 
развитие на идентичността са само два примера за диалектични 
модели на развитието на идентичността през целия живот (Marcia, 
1993). В зряла възраст идентичността се засилва, не се открива те-
първа, а се преоткрива и обогатява в резултат на новите възмож-
ности, които се разкриват пред хората (Waterman, 1982). Моделите 
на идентичността в зряла възраст не винаги съвпадат с тези, 
следвани през юношеството (Schwartz et al., 2000).  

Не е задължително процесът да е от по-незрели към по-зрели 
статуси на идентичността. Може да се наблюдава не само прогрес, 
но и регрес в идентичността. Нещо повече, изградената идентич-
ност не следва да се разглежда като единствената крайна цел по 
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отношение на самоопределениостта. В процеса на личностно само-
определяне има много различни индивидуални вариации (Stephen et 
al., 1992). Търсенето става в дълбочина и цели поддържането и 
валидизирането на направените избори (Meeus, 1996). Тези въз-
гледи са интегрирани по следния начин: Търсенето в широтата води 
до правенето на избори и самоопределения, а търсенето в дълбо-
чина спомага за идентификация с вече направените избори (Luyckx 
et al., 2004). Откритостта към нов опит в зряла възраст говори за 
гъвкавост на идентичността (Whitbourne, 1986). Според постмо-
дернистите идентичността е нестабилна, гъвкава структура, коя-
то се адаптира спрямо най-благоприятните условия на конкрет-
ната среда (Preston, 1997).    

 
Метод на изследване и изследвани лица 
Представените тук резултати са част от проект, насочен към 

изучаване на  връзките между статусите на идентичност и копинг 
стратегиите. Възрастта е разделена на групи през 10 години на 
базата на изследвания, които установяват стабилност в промените 
на статуса на идентичност за всеки 10-години (Kroger & Green, 
1996). Проследено е влиянието на  социалния контекст посредством 
съпоставяне на срезови извадки и на индивидуалните фактори 
възраст, пол, наличие на постоянен партньор, деца, хоби, клубна 
дейност и време на прекарване в социалните мрежи. 

Използван е ОИСПИ, метод за измерване на статусите на 
психосоциална идентичност, адаптиран зa български условия. 
Въпросникът се състои от 64 айтема, които образуват променливите 
статуси на идентичността (изградена, предрешена, мораториум, 
дифузия) в идеологическата, интерперсоналната и общата психосо-
циална идентичност. На тази база всяко изследвано лице се отнася 
към един от 16 възможни статуса – 4-те основни и 12 транзитивни 
статуса, отразяващи преходни моменти в изграждането на 
идентичността. Инструментът във варианта за възрастни е с добри 
психометрични качества (Бакрачева, 2008).  

Извадката е от 350 лица на възраст 20-65 години. Разпреде-
лението не е равномерно - 30% са мъже, 70% са жени. Под 25 г. са 
8%, на 26-35 г. са 23%, на 36-45 г. са 39%, 46-55 г. са 17% и на 56- 
65 г. са 13%. Неравномерно е разпределението и по образователна 
степен – със средно образование са 14%, а 86% са с висше образо-
вание. С партньор са 76%, а без – 24%. 62% от изследваните лица 
имат деца, а 38% все още нямат. 81% от изследваните лица спо-
делят, че имат хоби срещу 19%, които нямат такова. Участие в 
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клубна дейност имат 54%, а 46% нямат. По отношение на времето, 
прекарвано в социалните мрежи, най-голяма част  нямат определено 
време  (54%), следват тези, които отделят по 1-2 часа (27%), тези, 
които не отделят време за социалните мрежи (14%) и които пре-
карват по-голямата си част от деня (5%).  

 
Резултати 
Разпределение на статусите на  идентичност 
В преформулирането и транзитивните етапи на изграждане и 

поддържане на психосоциалната идентичност се получават различ-
ни комбинации. Освен чистите статуси са възможни 12 транзитивни 
статуса на преход: дифузия – предрешена; дифузия – мораториум;  
дифузия – изградена; предрешена – мораториум; предрешена – из-
градена; мораториум – изградена; дифузия – предрешена – мора-
ториум; дифузия – предрешена – изградена; дифузия – мораториум 
– изградена; предрешена – мораториум – изградена; дифузия – 
предрешена – мораториум – изградена; недиференциран морато-
риум. Това показва цикличността и различните възможности, които 
описват процесите на постоянни промени в идентичността, подчер-
тавайки нейната гъвкавост и адаптивност спрямо настъпващите 
вътрешни и външни промени. Специално внимание следва да се 
отдели на статуса недиференциран мораториум. Този специфичен 
статус отразява преход основно от предрешена идентичност към 
мораториум. В качествен аспект  изразява преход от пасивност и 
ригидно поддържане на стари избори към принудително търсене и 
изпробване на алтернативи. Интересен момент е  стимулирането на 
активността, тъй като е породено от външен натиск, а не от 
вътрешно търсене и активност. Може би това е статусът, който в 
най-силна степен отразява влиянието на контекста или на факто-
рите на средата. 

В табл. 1 виждаме различните разпределения, в които попадат 
изследваните лица в идеологически и интерперсонален план и по 
отношение на психосоциалната идентичност. Тези различия се 
дължат на различното съдържание на идентичността. Напълно е 
възможно в идеологически план например някой да следва чужди 
ценности и цели и на този етап тази стратегия да е по-адаптивна от 
търсенето или ангажирането със собствени избори, това обаче не 
пречи в нтерперсонален план да е в мораториум, т.е. в процес на 
преосмисляне и преразглеждане на търсенията и самоопределе-
нията. Нещо повече, в различните жизнени сфери, които се измер-
ват, човек може да бъде в различен статус. При обединяване на 
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транзитивните статуси правилото е обединяване в четирите основни 
групи (от табл. 1) към статуса, който е в началото на реда (Adams et 
al., 1989). 

 
Таблица 1. Процентно разпределение на статусите  

на идентичност  
 Идеологи-

ческа 
Интерпер-
сонална Обща 

чиста дифузия  4,0 5,8 4,0 
чиста предрешена  10,8 7,2 4,0 
чист мораториум  7,2 6,7 6,7 
изградена 8,5 8,5 11,7 
дифузия – предрешена ,9 1,3 2,7 
дифузия – мораториум  4,0 4,9 4,0 
дифузия – изградена  0 ,9 ,9 
предрешена – мораториум  2,2 ,9 2,2 
предрешена – изградена 3,1 2,2 3,6 
мораториум – изградена ,9 1,8 ,9 
дифузия – предрешена – мораториум  1,3 2,7 2,7 
дифузия – предрешена – изградена 0 ,9 ,4 
дифузия – мораториум – изградена 0,4 0 ,4 
предрешена – мораториум – 
изградена 0 ,9 0 
дифузия – предрешена – мораториум 
– изградена  0 0 0 

недиференциран мораториум 56,5 55,2 55,6 
 
Неравномерно разпределение се наблюдава в разпределението 

на всички отговори – и в идеологически план (χ2 = 709,18; .000), и в 
интерперсонален план (χ2 = 804,27; .000), както и по отношение на 
общия статус на идентичност (χ2 = 824,87; .000). От друга страна 
това, което наблюдаваме, са еднакви  натрупвания в различните 
статуси на идентичност, както  и недвусмислено   огромният превес 
– над 50% от всички изследвани лица, които попадат в специфичния 
статус недиференциран мораториум.  На фиг. 2 е представено 
твърде неравномерното  процентно разпределяне на  петте основни 
статуса, към които се отнасят изследваните лица (χ2 =180,74; .000). 
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Фиг. 2. Процентно разпределение на изследваните лица  
по статуси на психосоциална идентичност 

 
Повече от половината изследвани лица се намират в недифе-

ренциран мораториум, следвани от тези в дифузия, с изградена, 
предрешена идентичност и в чист мораториум. 78% от изследваните 
лица са в неопределен статуси на идентичност спрямо 22%, които 
имат ясни и стабилно направени избори. Това е валидно и за 
идеологическата, и за интерперсоналната сфера на идентичността. 
Полученият резултат, от една страна, е потвърждение, че идентич-
ността се губи и постига през целия живот, а от друга, говори и за 
влиянието на социалния контекст, който провокира промени в 
идентичността. Резултатите разкриват, че независимо от сферата на 
идентичност, адаптивността на статусите се оказва еднаква  – и в 
идеологически план (професия, политика, философия на живота, 
религия), и в интерперсоналната сфера (приятели, полова роля, 
забавления, интимни отношения). 

С големи резерви поради срезовия характер на изследванията  
представяме съпоставка между резултатите, получени за тази извад-
ка и за извадка възрастни (20-60-годишни) от 2008 г. (Бакрачева, 
2009) и извадка юноши от 2005 г. (Байчинска и кол., 2009). В 
предишните изследвания също се открои много специфично нерав-
номерно разпределение на статусите на идентичност. Правейки 
сравнението, основанието ни е да подчертаем основно тенденцията, 
която потвърждават влиянието на външните фактори на средата, 
които провокират адаптивността към нея. На фиг. 3 е представено 
сравнението между разпределението на статусите на идентичност 
от 2008 (Бакрачева, 2009) и данните от 2016 година. 
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Фиг. 3. Сравнение в разпределението на статусите  
на идентичност 2008/2016 г. 

 
Дифузията е наполовина по-ниска в изследваната група от  

2016 г. Предрешената идентичност  е три пъти по-ниска. Това в най-
общ план показва, че пасивната стратегия на отказ и търсене на 
избори или стратегията приемане на готови решения очевидно е 
претърпяла промяна. Почти два пъти се е увеличил броят лица в 
недиференциран мораториум – т.е. тези, които поради външен 
натиск са принудени да преминат в по-активна позиция и да търсят 
своите самоопределения. Доколкото в статусите предрешена и 
изградена не се наблюдават значими статистически различия 
(въпреки процентното разпределение на качествените статуси), 
значими различия има в дифузията (t = 4,702; .000; ср. ст-т 52 за 
2008 г. с/у 46 за 2016 г. ) и в мораториума (t =  4,651; .000; ср. ст-т  
56 за 2008 г. с/у 48 за 2016 г.). В табл. 2 са представени процентите 
в разпределението на статусите на идентичност за групата 
възрастни от 2016 г. и юношите от 2005 г. (Байчинска и кол., 2009). 

 
Таблица 2. Процентно разпределение на статусите на обща 

идентичност в извадки юноши и възрастни  
 възрастни (20-65 г.) 2016 г. юноши (16-20 г.) 2005 г. 

дифузия 15,7 14 

предрешена 9,4 16 

мораториум 7,6 8 

изградена 11,7 11 
недиференциран 
мораториум 55,6 51 
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В тази извадка и изследваните юноши има аналогичното раз-
пределение на статусите на идентичност (Байчинска и кол., 2009).      

 
Влияние на индивидуалните фактори възраст, пол, образо-

вателна степен, наличие на постоянен партньор, хоби, клубна 
дейност и активност в социалните мрежи 

Възрастта оказва влияние върху  всички статуси (дифузия 
F=3,305; .012; предрешена F=3,635; .007; мораториум F=7,919; .000 
и изградена F=5,295; .000). В табл. 3 са представени  различията 
между отделните възрастови групи. 

 
Таблица 3. Разлика в средните стойности по променливите  

на идентичността при различните групи 
зависима 

променлива (I) възраст (J) възраст 
разлика в 

средните ст-ти  
(I-J) 

значимост 

26-35 г. 5,88235* ,019 
36-45 г. 6,66176* ,005 
46-55 г. 7,88545* ,003 дифузия под 25 г. 

56-65 г. 9,27383* ,001 
46-55 г. 36-45 г. 4,69916* ,025 

под 25 г. 7,28195* ,028 
26-35 г. 6,22312* ,014 предрешена 56-65 г. 
36-45 г. 8,00588* ,001 
26-35 г. 8,37255* ,003 
36-45 г. 9,84158* ,000 
46-55 г. 11,82663* ,000 под 25 

56-65 г. 16,35294* ,000 
26-35 г 56-65 г. 7,98039* ,001 

мораториум 

36-45 г. 56-65 г. 6,51136* ,003 
под 25 9,93808* ,000 
26-35 г. 5,09494* ,008 46-55 г. 
36-45 г. 5,92404* ,001 
под 25 8,13590* ,003 

изградена 
56-65 г. 36-45 г. 4,12187* ,032 

 
По отношение на дифузията се наблюдава значима разлика 

между групата под 25 години и всички останали възрастови групи. 
Предрешената идентичност е по-слабо застъпена в по-ниските 
възрастови групи. Мораториумът е най-изразен при групата под 25 
г. и най-слабо в групата над 55 г. Общата изградена идентичност 
нараства с нарастване на възрастовата група. Всички отчетени 
резултати свидетелстват за нормативното влияние на възрастта.   
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По отношение на пола се очертава разлика в общия морато-
риум, който е по-силно изразен  при жените (ср. ст-т 50,35 с/у 47,12; 
t = 2,095; .037). За дамите е по-характерно удължаването на периода 
на търсене в сравнение с мъжете.   В табл. 4 е очертано влиянието 
на образователната степен.  

 
Таблица 4. Влияние на образователната степен (средно / 

висше образование) върху  идентичността 
променлива образование ср. ст-т ст.откл. t-ст-т значимост 

средно 53,90 11,31 мораториум висше 48,69 10,27 
2,587 ,010 

средно 50,55 6,80 дифузия висше 46,30 9,22 
2,459 ,015 

 
При лицата със средно образование са по-силно изразени 

мораториума и дифузията. Въпреки резервите, свързани с неравно-
мерната извадка, резултатите разкриват, че образованието подкрепя 
по-ясната личностна самоопределеност. Табл. 5 показва значението 
на наличието и липсата на постоянен партньор.   

 
Таблица 5. Влияние на наличието или отсъствието на 

постоянен  партньор върху идентичността 
променлива партньор ср. ст-т ст.откл. t-ст-т значимост 

има 45,06  10,81 предрешена няма 39,81  10,82 
3,089 ,002 

 
Наличието или отсъствието на постоянен партньор оказва 

влияние върху предрешената идентичност - хората, които имат по-
стоянен партньор, имат по-силно изразена предрешена идентич-
ност. Табл. 6 очертава влиянието на наличието или липсата на 
собствени деца.  

 
Таблица 6. Влияние на наличието и отсъствието на собствени 

деца  върху идентичността 
променлива деца ср. ст-т ст.откл. t-ст-т знач. 

има 47,69  10,33 мораториум  няма 52,26  10,34 
-3,200 ,002 

има 66,17  9,92 изградена няма 63,14  7,69 
2,397 ,017 

 
Влияние се отчита върху статусите мораториум и изградена 

идентичност. Тези, които нямат собствени деца, имат по-изразен 
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мораториум в сравнение с тези, които имат. Тези, които имат соб-
ствени деца, са с по-ясно изразена изградена идентичност. Табл. 7 
показва отчетеното влияние на хобито. 

 
Таблица 7. Влияние на наличието/отсъствието на хоби  

върху идентичността 
променлива хоби ср. ст-т ст.откл. t-ст-т значимост 

има 42,86  10,72  предрешена няма 47,81  11,45  
-2,686 ,008 

 
Наличието на хоби оказва влияние върху предрешената 

идентичност. Отсъствието на хоби е при лица с по-високи стой-
ности на предрешената идентичност. В табл. 8 са представени 
аналогично резултатите за влиянието на включеността в клубна 
дейност.  

 
Таблица 8. Влияние на наличието/отсъствието на клубна 

дейност върху идентичността 
 променлива клубна 

дейност 
ср. ст-т ст.откл. t-ст-т знач. 

има 40,93 10,56 предрешена 
няма 47,24 10,60 

-4,431 ,000 

 
Участието в клубна дейност също оказва влияние върху 

предрешената идентичност. Участващите Тези, които нямат нужда 
от участие в клубна дейност, са с по-висока предрешена идентич-
ност. Табл. 9 показва върху кои променливи на идентичността се 
отразява времето, прекарвано в социалните мрежи върху иден-
тичността. 

 
Таблица 9. Влияние на времето, прекарвано в социалните мрежи 

променлива разлика  в 
средните ст-ти 

значимост 

предрешена идентичност   
1-2 часа 16,49242* ,000 
различно, не мога да 
преценя 

16,11742* ,000 
по-голямата част 
от деня 

не прекарвам време в 
социалните мрежи 

13,81534* ,000 

 
Тези, които прекарват по-голямата част от деня си в социал-

ните мрежи, са с по-ясно изразена предрешена идентичност. 
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Обсъждане на резултатите 
По отношение на индивидуалните променливи  резултатите 

потвърждават нормативните и  предполагаеми влияния. Възрастта е 
фактор, който стимулира по-ясна и стабилна самоопределеност, 
която е плод на експериментирането и личния избор. Въпреки 
резервите, свързани с небалансираната извадка, резултатите разкри-
ват, че образованието подкрепя по-ясната личностна самоопре-
деленост. Лицата, които имат постоянен партньор, имат повишената 
степен на толерантност и съобразяване, изградени в хода на 
съжителство. За тях адаптивно е в някои случаи приемането и 
съобразяването с целите и ценностите на партньора. Наличието на 
собствени деца също стимулира ясните избори и самоопределеност. 
Липсата на деца може да подкрепя като по-адаптивна стратегията 
на отлагане на решенията и изборите, което е в известна степен 
лукс след появата на деца. Хората, които нямат хоби и не участват в 
клубна дейност, са с по-твърд избор, а хобито от своя страна може 
да подкрепя и самоопределеността като цяло. Колкото по-ясна е 
самопределеността, включително и чрез външни стандарти, толкова 
по-нисък е стремежът към ориентация и търсене на контакти с цел  
намиране на собственото място или занимания, които да са отра-
зяващи личния  избор. Аналогично, прекарването на повече време в 
социалните мрежи е стратегия, предпочитана от лицата с дифузия и 
предрешена идентичност. 

На фона на тези логични резултати и различия остава инте-
ресен въпросът за специфичното влияние на социалния контекст, 
което очертава еднаква рамка за всички описани по-горе групи. 
Повече от 50% от изследваните лица са несамоопределени, в процес 
на отлагане на решенията и изборите си и удължаване на периода на 
изучаване и експериментиране. Предвид факта, че мораториумът в 
случая се дължи основно на недиференцирания мораториум 
(транзитивен период, отразяващ прехода от приети ценности и цели 
към търсене на собствени такива), възможното обяснение лежи в 
оказвания външен натиск от страна на социалните фактори, а не 
толкова в личната активност. Търсенето на стабилност в условия на 
нестабилност, липса на стандарти и норми, провокира непрекъс-
натата и продължаваща необходимост от преосмисляне и прераз-
глеждане на идентичността с цел намиране на яснота и сигурност, 
които са базова потребност. Чужди изследвания разкриват, че в 
периоди на криза (икономическа и социална) се увеличава делът на 
предрешена идентичност като отговор на намирането на стабилност 
(Kroger, 1993). Очевидно, в българските условия такава рамка не 
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съществува за продължителен период от време, което не позволява 
появата на този модел. С известни резерви можем да заключим, че 
въпреки дистанцията в годините и времевия период, явно българ-
ският контекст подкрепя адаптивността на горните стратегии. Това  
се отнася до различни възрастови групи и очевидно не се наблюдава 
промяна в начина на възприемане на контекста, който най-силно се 
описва с натиск към заемане на по-активна позиция и преосмисляне 
на направените избори или  продължаване на периода на изучаване 
и търсене, за което свидетелства откроеното доминиране на неди-
ференцирания мораториум и втората по изразеност стратегия – на 
отлагане на изборите и пасивност. Въпреки значението на индиви-
дуалните фактори, които имат своето място, средата определя  
еднаква рамка за различните възрастови групи и групи, разгра-
ничени по други индивидуални признаци, независимо от вътреш-
ните разлики помежду им.  
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ЧЕТВЪРТ ВЕК БЪРНАУТ-СИНДРОМ В ТРУДОВАТА 
ЗДРАВНА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ –  

ОТ ТЕОРИЯ КЪМ ПРАКТИКА 
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Резюме: Целта на даденото проучване е систематизиране на 
теоретичните и емпирични изследвания във връзка с разпространението 
и проявите на синдрома на професионалното изчерпване бърнаут в 
различни организационни среди в България от началото им преди 25 г. до 
днес – от традиционните сектори образование и здравеопазване до 
широк обхват професии, вкл. сектор сигурност и отбрана. Представени 
са теоретичните модели на бърнаут-синдрома, свързващи качеството на 
професионалната дейност с благополучието и организационната култура 
в широко представените професии на медиците и учителите, както и 
използваните методи. Събрани са доказателства за детерминиращите го 
личностни характеристики и условия на трудовата дейност и 
организация обуславящи психосоматичното здраве, основа за планиране 
на разнопланови превантивни мерки. Откроен е приносът на психоло-
гията за повишаване на съзнанието и контрола на професионалното 
изгаряне: научно-изследователска дейност, студентско и следдипломно 
обучение, активна комуникация сред академични среди, специалисти по 
обществено и професионално здраве, практици, широката обществ-
еност. Изведени са перспективи за бъдещи изследвания на специфичните 
фактори на организационна култура във връзка с бърнаут. 

Ключови думи: бърнаут, личностни характеристики, организа-
ционна култура, психично благополучие, професионални стресори 
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Summary: The aim of the study was given systematization of theoretical 

and empirical studies regarding the prevalence and the incidence of the burnout 
syndrome of occupational depletion in various organizational environments in 
Bulgaria for the last 25 years up to today - from traditional sectors like 
education and healthcare to broader range of professions, incl. security and 
defense sector. Presented are theoretical models of burnout syndrome linking 
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quality of professional performance with the well being and the organizational 
culture in occupational settings of broad presented professions like medical 
care and teaching as well as the methods used. Evidence is gathered for 
determining burnout personal and organizational characteristics underlying 
psychosomatic health as a basis for planning multilevel preventive measures. 
Highlighted is the contribution of psychology to awareness rising and 
management of occupational burnout: research, student and postgraduate 
training, active communication of the issue among academics, specialists in 
public and professional health, practitioners, and the general public. Outlined 
are the future research prospects regarding specific factors of organizational 
culture in relation to burnout. 

Key words: burnout, personality, organizational culture, mental well 
being, occupational stressors 

 
 
1. Въведение в проблема бърнаут 
На работещите в различни сфери на обслужването, образова-

нието, здравеопазването, често се налага интензивно да се зани-
мават с текущите проблеми на другите хора (психологически, 
социални и физически), които често са със силен емоционален 
заряд: гняв, страх, възмущение. Решението на тези проблеми не 
винаги е очевидно и лесно, което прави ситуацията още по-неясна и 
потискаща. Като резултат на въздействието на тези и други 
отрицателни аспекти на работата (претъпкани класни или болнични 
стаи, липса на подкрепа от администрацията, взискателни или 
несътрудничещи "клиенти" и техни близки, неадекватни заплати, 
много писмена работа) при работещите от социалните професии 
настъпват различни признаци на изтощение, които се изразяват във 
физически (главоболие, язви), психологически (раздразнителност, 
депресия) и поведенчески симптоми (влошаване на работата, 
отсъствия). Един от начините, по които засегнатите реагират на 
тези стресори е поведенческият синдром на професионалното 
изчерпване “бърнаут” (англ. burnout, изгаряне, изпепеляване). Днес 
терминът “бърнаут” е нашумял не само в нашата страна, а се 
разбира и идентифицира еднозначно навсякъде по света. 

В обединена Европа отсъствията от работа и отпуските по 
болест, свързани с диагностицирани остри и хронични преживя-
вания на стрес и бърнаут, се е удвоил за периода 1997–2008 г. 
(Kuhn, 2010). В същото време честота на отсъствията от работа и 
болест свързани с други здравни проблеми (напр. мускулно-ске-
летни увреждания, травми при инциденти, сърдечно-съдови и бело-
дробни заболявания) остава почти без промяна. Със задълбоча-
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ването на икономическата и обществено-политическата криза през 
последните 6 години тези диагнози се увеличават. Ако общите 
разходи свързани с диагностикатата и терапията на сърдечните 
заболявания в САЩ за 2013 г. възлизат на 147 милиарда долара, то 
свързаните с психичните разстройства разходи през същата година 
възлизат на 201 милиарда - 137% повече. 

Целта на статията е да маркира началото, развитието и 
постиженията на изследванията на бърнаут-синдрома у нас, да 
проследи областите му на развитие и някои по-мащабни проекти и 
обхват на изследванията с включване на показателни по-рядко 
изследвани “нетрадиционни” във връзка с бърнаут-синдрома профе-
сии и взаимовръзки. Пълният обзор на наличните досега изследва-
ния на проявлението на бърнаут-синдрома в страната, всеобхватна 
библиографска справка за изследванията в България и детайлен 
анализ и систематизация на различните взаимовръзки на бърнаут-
синдрома по професии са предмет на по-обемен труд.  

 
2. Бърнаут-синдром: концептуални модели и методи за 

определяне 
До 1991 г. в България липсваха всякакви изследвания върху 

разпространението на този пагубен за качеството на собствения 
живот поведенчески синдром, както и данни за подходящ измери-
телен инструмент. Заслуга на Националния център по хигиена (сега 
НЦОЗА) е инициирането на тези изследвания с теоретичен анализ 
на проблема, внедряване на инструментариум и представителни 
емпирични изследвания при различни професионални групи.  

Що е бърнаут синдром? Днес вече феноменът бърнаут доби 
популярност и у нас. С понятието Бърнаут синдром се обозначава 
индивидуално преживяване, специфично в контекста на извършва-
ната работа, функция на физическите и психологични ефекти на 
свързания с всекидневната трудова дейност стрес. Това психофи-
зиологичното състояние отговор на хроничен непреодолян емоцио-
нален стрес на работното място. Работещият вече не е способен да 
се ангажира нормално с работата си. Терминът служи за описанието 
на специфичния отговор, породен от стреса и емоционалното 
напрежение, свързано с интензивната работа с други хора, при 
която професионалистите са "даващи", а другите - ученици, пациен-
ти, клиенти - "получаващи" помощ (1). Синдромът на бърнаут 
обхваща най-малко три аспекта: развитие на усилващо се чувство на 
емоционално изтощение и умора, тенденция за развитие на отри-
цателно, равнодушно отношение към зависимите от професиона-
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листа "други", тенденция за отрицателна себеоценка, водеща до 
чувство за лична некомпетентност и намалена работоспособност. 

Състоянието на бърнаут може да се обозначи като последният 
стадий на един процес от безуспешни опити за справяне с 
отрицателни стресови ситуации. Като причина за възникването на 
бърнаут-синдрома отделните изследователи относително единодуш-
но посочват личностните фактори, обществената среда, вкл. 
фактори на работното място и среда, и взаимодействието между 
индивид и среда, повлияно от съответната организация. Бърнаут е 
функция на социалния стрес, който според някои автори е резултат 
на проблемите, пораждани от отношението "помагащ -получаващ", 
а според други - преди всичко от отношението "индивид-орга-
низация". 

През 1995г. Leider & Buchholz (33) въвеждат термина rust out 
(синдром на професионалното „ръждясване”) като следващо ниво 
или фаза в развитието на синдрома на професионалното изпепе-
ляване бърнаут. Синдромът на професионалното „ръждясване” 
настъпва, когато индивидът спре да изпитва удоволствие от рабо-
тата си. Синдромът е хроничен, а резултатите от него са тотален 
спад на мотивацията, пасивност и нежелание за промяна и развитие. 

Cherniss (1980, 1) формулира комплексен модел на бърнаут, 
който включва взаимодействието на индивидуалните, организа-
ционни и обществени (социални) фактори. Той описва бърнаут като 
трансакционен процес, който се задейства от стресори, реакции на 
стрес и защитни копинг стратегии. 
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Фиг. 1. Бърнаут-процесът по Cherniss (1982): бърнаут като 
неефективна копинг-стратегия, като неуспешно справяне 
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Бърнаут е обозначение за неефективно справяне със стреса и 
натоварването, преживявани на работното място. Фигура 1 отразява 
процесуалния характер на професионалния синдром бърнаут. Силата 
на теоретичните концепции на бърнаут е в това, че позволяват да се 
изведат много стратегии за превенция и третиране на вече възник-
налия бърнаут синдром. От една страна могат да бъдат намалени 
външните изисквания, обуславящи възникването на стрес. На второ 
място могат да бъдат понижени собствените изисквания и цели. 
Като трето могат да бъдат увеличени външните ресурси (оборуд-
ване, време, помощ от колеги, степени на свобода) и четвърто, 
могат да бъдат подобрени вътрешните ресурси (способности, 
знания, умения, мотивация). Пето, могат да се усвоят стратегии за 
справяне със стреса, които не съдържат психологично отдръпване, и 
да се прилагат по-често. Анализът на различните схващания за 
бърнаут и обуславящи 
възникването му фактори води до 
заключе-нието, че бърнаут не е 
едномерен проблем, а 
комплексен феномен с корени в 
интрапсихичното (ин-
дивидуалното); междуличностна-
та област; професията, т.е свър-
зан с работното място; организа-
цията; историята; и социалната 
област. Взаимодействието между 
индивидуални, организационни и 
социални характеристики (меж-
дуличностно равнище и дълго-
срочни политически и структур-
ни промени на браншово ниво и 
обществена политика) е решава-
що за риска от бърнаут. Съответ-но трябва да се търсят и акти-вират 
мерки за превенция на тези различни нива, илюстрирани на фигура 
2 в модела „луковица на здравето”. 

Луковица на здравето, 5-те й части и съответните субсистеми на
здравеопазването и социалните грижи

Биометрика, етика

 
Фиг. 2: Равнища на мерки за 

превенция на бърнаут в 
съответствие с 

направленията в психология 
на здравето и “луковицата на 

здравето” 

Съществуват множество теоретични и научно-приложни 
концепции за стреса и бърнаут при работещите в сферата на 
здравеопазването и образованието, в които се поставя акцент върху 
различни аспекти, променливи и диагностични категории, но 
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всички експерти, трудови, здравни и организационни психолози, 
специалисти по безопасни условия на труд, лекари в трудово-
медицински служби достигат до съпоставими резултати и изводи 
независимо от методологическите си спорове и различни инстру-
менти. Емпиричните изследвания на разпространението на бърнаут-
синдрома у нас започнаха с адаптация на най-известния и широко 
използван инструмент Maslach Burnout Inventory (MBI) съставен от 
Maslach, Jackson (1981) (8,9). Въпросникът включва три скали: 
"Емоционално изтощение" (ЕИ) - емоционално пренатоварване и 
изчерпване от собствената работа; "Дехуманизация" (ДХ) – безраз-
личие по отношение на хората насреща; Намалена "Работоспо-
собност" (Р) - чувство на субективна компетентност и успешност в 
собствената работа. Изследваните оценяват честотата и силата, с 
която преживяват всяко едно от описаните 22 състояния. По-късно 
инструментът бе опростен (13, 14), адаптирана бе по-кратка версия, 
апробирана и друга кратка скала от 5 въпроса (28). 

Днес разполагаме с редица валидни и надеждни методи за 
измерване и оценка на професионалния стрес и бърнаут на 
работещите в училищна и болнична среда, от станалия класика 
въпросник на Маслах (МВІ) в различните му модификации (5-8, 12-
19, 23-26) до отделни по-кратки модули от няколко айтема, 
включени в батерия от тестове / комплексни съставни оценъчни 
въпросници като Копенхагенският психосоциален въпросник 
(COPSOQ) широко използван в сравнителните паневропейски про-
учвания (www.teacher-copsoq.eu, 28-32). Проверката на психомет-
ричните качества на използваните методи показва, че те отговарят 
на изискванията на теориата на тестовете. 

 
3. Бърнат синдром при учителите 
Синдромът на професионалното изгаряне е най-пълно изслед-

ван по отношение на труда на учителите у нас (7-11, 31-32), в ЕС и 
САЩ поради много причини, и на първо място защото от тях, от 
качеството на предоставяното в училище обучение и възпитателно 
въздействие зависи развитието на децата ни и бъдещето, проспе-
ритета на всяка една страна и човечеството като цяло. Във връзка с 
преживяването на бърнаут от учителите ще представим само някои 
резултати от 2 паневропейски проучвания (31, 32), обхващащи на-
ционални български извадки от над 1000 учители. 
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В проведеното сред редица професии Четвърто общоевро-
пейско проучване на условията на труд (Parent-Thirion et al., 2007 
(32)) се установява относително високо равнище на риск (7,6% при 
средно ниво от 5%) за насилие на работното място. В същото 
проучване се разкрива, че най-високите стойности на факторите, 
свързани с влошеното психично здраве са именно в образователния 
сектор, което прави училищната работна среда една от най-стре-
согенните. Учителската професия се отличава от останалите обаче с 
по-високи емоционални натоварвания и изисквания - 69% при 
средно 52%за другите професии.  

Стресът при учителите категорично не е свързан с физически 
натоварвания. В сравнение с другите професии учителската профе-
сия е забележимо по-стресогенна именно от психосоциална гледна 
точка. Преждевременното пенсиониране и ръстът на отсъствията от 
работа по болест, свързани със стреса и бърнаут при учителите е 
факт както у нас, така и в другите страни от ЕС. Учителската про-
фесия се отличава от останалите с по-високи емоционални натовар-
вания и изисквания - 69% при средно 52% за другите професии, от 
учителите по-често се очаква да прикриват емоциите си и свръх-
контрол - 51% при средно 45% за останалите професии. 

Общоевропейски сравнителни и национални проучвания раз-
криват, че в рисковата за бърнаут зона (по Maslach Burnout 
Inventory) са почти 30% от учителите в Европа, като тенденцията е 
този процент да е по-висок в централна и източна Европа. Налице е 
реална кризисна ситуация, а не просто спешна нужда от ефективни 
мерки. Свързаните с работата на учителите психосоматични оплак-
вания показват, че те са една от професионалните групи с най-много 
оплаквания, а по наши данни до 58% са с висок брой оплаквания 
над критичната граница (cut-off point), т.е. с висок индекс за лошо 
психично здраве. Стресът и напрежението в работата на учителите 
има висока индивидуална и социална цена и влияе отрицателно 
върху здравето на учители и ученици. Водещи стресори в общо-
европейски план са неясните противоречиви изисквания на рабо-
тата, поведението на учениците, несъответстващо на положения 
труд и изисквания възнаграждение, ролева неопределеност, особено 
актуални у нас неблагоприятни физически характеристики на 
работната среда - шум, състояние на въздуха, отопление, сграден 
фонд, ролеви конфликти. Високото трудово натоварване, недости-

 76 



гът на време, продължителни пикови натоварвания, ангажирането с 
допълнителни и нерегламентирани задачи са отличителни характе-
ристики на организацията на труда на учителите, с неблагоприятен 
системен ефект върху психосоматичното здраве на учителите в цяла 
Европа.  

Изразени източници на стрес за учителите са и организа-
ционно-психологически фактори като отчуждение в педагогическия 
колектив, липсата на сътрудничество и социална подкрепа от 
администрация, ниското равнище на училищния мениджмънт, 
липсваща или формална връзка с родителите, както и постоянни 
реформи в системата на образованието без ясна визия за развитието 
на училищните системи, и незадоволителният им имидж в общест-
вото, които ускоряват възникването на емоционалното изтощение и 
професионално изчерпване. Организационна култура с липса на 
организационна справедливост, и култура на грешките с акцент 
върху санкции, а не постижения и иновации, е провокиращата 
развитието на бърнаут-симптоматика обща рамка. 

В края на 2011 година Европейският синдикален комитет по 
обрaзование (ETUCE, 2011 (31)) публикува своето сравнително 
изследване „Преподавателите в Европейския съюз” за психо-
социалните фактори на работното място (16.05.2011 – 24.06.2011), 
обхващащо над 42000 учители в 716 училища от 30 страни-членки 
на ЕС, което предоставя обобщена картина и сравнение на фак-
торите за професионален стрес и проявлението му сред учителите в 
отделните страни.  

България е сред страните с относително по-ниски количест-
вени параметри за изискванията към учителите - 54% при средно 
62%. След нас са Кипър (45%), Румъния (49%), но нивото на 
емоционалните изисквания и напрежения, водещи до стрес и 
бърнаут, в България е по-високо - 73%, при средно за извадката 
65%. Българските учители са и с относително високо ниво на неси-
гурност на работното си място - 42% при 28% средно за цялата 
извадка. Както показват представените в таблица 1 избрани 
резултати, в сравнение със средното за Европа българските учители 
са с по-високо емоционално изтощение, с по-ниска удовлетвореност 
от живота и по-нисък общ здравен статус, въпреки по-високата си 
удовлетвореност от труда и по-ниския си когнитивен стрес и 
намерение за напускане.  
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Таблица 1. Професионален стрес при учители –  
международно сравнение 

Симптоматика на професионалния стрес в % България Европа 
Емоционално изтощение/ бърнаут 52 48 
Намерение за напускане на работа 14 18 
Удовлетвореност от труда 68 62 
Общ здравен статус 67 72 
Когнитивен стрес 28 37 
Удовлетвореност от живота 59 64 

 
Бърнаут корелира с най-различни субективни показатели за 

стрес, включително физическо изчерпване и проблеми със съня, 
други психосоматични оплаквания и свързани със здравето пове-
дения (напр. тютюнопушене). Данните от това международно из-
следване показват, че по редица показатели за наличето на профе-
сионален стрес и риск от бърнаут българската подизвадка е с по-
добри позиции от половината страни от Еврозоната. Емоционал-
ното изтощение и бърнаут-синдромът се обуславят от дисбаланса 
между работа и личен живот, емоционалните напрежения и изиск-
ванията за прикриване и свръхконтрол над собствените емоции, 
несигурността в работата и ниското или липсващо чувство за 
принадлежност към училището и общност. Това се отнася и до 
индикаторите за ключовите предиктори на професионалния стрес и 
бърнаут, към които следва да се насочват ефективните програми за 
превенция и профилактика: 

Изследване на връзката между себеоценката (Rosenberg self-
esteem scale) и преживяването на бърнаут при 104 учители на въз-
раст от 24 до 63 години в различни курсове (6), разкрива че ниската 
себеоценка е корелат на бърнаут-синдрома. В същото изследване е 
установена еднопосочна връзка между невротизма и преживява-
нето на бърнаут и начими отрицателни корелации между екстра-
версията и емоционалното изтощение и намалената работоспо-
собност, т.е. лицата с по-изразена екстраверсия са по-малко подат-
ливи на емоционално изтощение и чувство на недостатъчна 
професионална успешност. Всеизвестен факт е, че екстравертите са 
по-устойчиви на претоварване със стимули (каквато често е 
ситуацията в класната стая) и по-добре работят с хора. Бърнаут 
корелира с депресията (6), както е известно от всички теоретични 
модели и с ниската способност за емпатия. 
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В съвместни психологични и биохимични изследвания на 
активността на симпатико-адреналната система еднозначно устано-
вихме, че психичното здраве на учителите повлиява тревожността и 
депресивните състояния при учениците. Наличието на контакти с 
учители с добро психично здраве води до по-малък процент учени-
ци с различно по степен на изразеност депресивно състояние и тре-
вожност, които понижават успешността на учебната дейност (12). 

 
4. Бърнат синдром в здравеопазването и лекарската 

професия 
Работещите на средна възраст (45-54г.), преобладаващата част 

от българските лекари, най-често споделят усещане за негативно 
влияние на работата върху здравето им. Както показва сравни-
телното изследване на разпространението на стреса в страните-
членки на ЕС по сектори той се среща най-често в образованието и 
здравеопазването (32). Сред здравните работници нивата на тре-
вожност и депресия са по-разпространени, отколкото сред другите 
професии, както и злоупотребата с различни вещества и само-
убийствата (20). Стресът при болничния персонал .има и други 
последствия – бърнаут-синдром, отсъствия, намерение за напуска-
не, неудовлетвореност на пациентите, грешки в диагностицирането 
и лечението. Поради тези проблеми и «дългата ръка» на послед-
ствията им, както и цената, която плаща обществото като цяло, 
професионалният стрес и обуславящите го фактори на работната 
среда и организация на работата в болниците са предмет на 
повишаващ се научен интерес и изследвания в света и у нас през 
последните 20 г. (9,13-20,34). Индексът на европейския здравен 
потребител (EHCI, 2014) отчита, че от 2012 г. насам медицинските 
резултати в България са се влошили още повече. С нарастването на 
емиграцията и недостига на лекари и медицински персонал изобщо, 
застаряването на населението, разпространението на хроничните 
заболявания и мултиморбидността, с интензивното развитие на 
технологиите, расте и количеството и разнообразието на стресорите 
на работното място на медиците. В работната среда на изследваните 
клиники съществуват предпоставки за развитието на бърнаут 
синдром, а спорадични прояви на симптомите му налагат вземането 
на превантивни мерки. Характерно е, че като основни източници на 
стрес и напрежение в нашите болници се посочват неадекватно 
заплащане, липсата на признание и многото отговорности при 
малко правомощия.  
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Връзката между бърнаут-изтощение, депресия и медицински 
грешка е комплексна и е трудно да се прецени дали депресията 
всъщност е резултат на медицинската грешка сама по себе си, която 
на свой ред може да бъде отежнена от бърнаут-синдрома. Извърш-
ването на медицинска грешка е сложен въпрос от гледна точка на 
връзката й с бърнаут, защото грешките могат да бъдат и двете - 
източник на стрес и резултат от стрес. За много лекари, перспек-
тивата да бъдат изправени пред жалби от работата им или профе-
сионални обсъждания и разследване води до значителен стрес, 
който се проявява в действията и поведението им в клиничната 
практика и/или в личния живот, и може да доведе до изразени физи-
чески и психологически симптоми. Много се чувстват като изкупи-
телна жертва на оплакващите се или съобщават, че са подложени на 
тормоз в местоработата сиi. Повечето лекари съобщават, че практи-
ката им се променя в изразено защитна, включвайки избягването на 
процедури и високо рискови пациенти, както и презастраховане чрез 
повече и скъпи изследвания – свръхдиагностика. 

 

Качество на болничните грижи 
 
 
 

Индиректна 
    връзка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директна връзка 
 

Фиг. 3: Бърнаут-връзката между качеството на болничните 
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Обект на медицински грешки у нас са около 7000 души 
годишно според доклад на Световната банка 2008 г.(20). По данни 
на ИАМО за 2010-2011 г. са постъпили 1027 жалби, от които 73% се 
отнасят до неудовлетвореност от качеството на медицинското 
обслужване, вкл. медицински/ лекарски грешки. Фигура 3 представя 
концептуален модел (34) на това как организационната култура в 
болниците, бърнаут, качество на грижи могат да бъдат свързани 
чрез прякото въздействие на организационните фактори върху каче-
ството на здравните грижи; и косвеното въздействие опосредено от 
изпитвания от лекарите бърнаут-синдром. 

Изследване на хирурзи в САЩ установяват значима връзка 
между съдебни спорове по повод лекарска професионална небреж-
ност и развитието на бърнаут симптоматика, депресия и суицидни 
намерения (34). При това бърнаут, депресия и участие в скорошна 
медицинска грешка корелират силно и независимо с мисли за само-
убийство, след отчитане на други лични и професионални харак-
теристики.  

Повишаване на съзнанието по отношение на свързаните със 
стреса проблеми, неговата същност и последствия (бърнаут) за 
здравето и качеството на работа на медицинския персонал (обгриж-
ване на пациентите), връзката му с психосоциалните фактори на 
труда, и техните последствия е първа задължителна дейност в тази 
насока. Затова допринасят постоянната работа с изпълнителите на 
здравни услуги и ръководителите им, наличието на информационни 
материали и кратки достъпни ръководства, системната дейност за 
подобряване условията и организацията на труда в болниците. 

 
5. Разширяване на областта на бърнаут-изследванията  
Специализираните конференциите по стреса – „Предизви-

кателствата на стреса” (Хисаря 1996 г., 9) и организираната от 
КНСБ Трипартитна конференция по стреса (Пловдив 2003 г.) като 
форуми за обмяна на информация и обучение от дадоха мощен 
тласък като знания и мотивация за търсене на нови теоретични 
аспекти и изследване на връзката с фактори на работната среда като 
честота и интензивност на натоварването и социалната подкрепа, 
личностни характеристики като негативен афект и гняв, ниво на 
себеоценка, невротизъм и екстраверсия, личностни ресурси (3-6), 
взаимосвързани феномени - себеоценепработа различни 
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От 1996 г. на всяка конференция, конгрес или научно-практи-
чески форум (кръгла маса) в България, независимо дали в областта 
на психологията и педагогиката, общественото и професионално 
здраве и превантивната медицина, мениджмънт и организационно 
развитие бърнаут-тематиката неизменно е част от програмата им. 
Изнасят се данни от нови изследвания, разширява се кръга на 
обхванатите професии, дискутират се възможности и добри прак-
тики за превенция и интервенция, които се разпространяват в 
многотиражни издания и електронно (напр. 2,11, 17, 27). 

Най-многобройни са изследванията при учители и други педа-
гогически кадри, работещи в различни организационни среди по 
отношение на степен на урбанизация, степен (начален, среден, гим-
назиален курс) и дисциплина на преподаване, общообразователни, 
начални и или специализирани училища (напр. 6-11). С нарастваща 
интензивност през последните 15 години се изследват различни 
групи работещи в здравния сектор и болници, поради увелича-
ващите се проблеми и огромния обществен интерес от решаването 
им (напр. 9, 12-20). Най-често изследвани са медицинските сестри с 
различаваща се специфична дейност – от детски здравни заведения 
до хирургии, психиатрични и онкологични клиники (виж сборник, 
17). Увеличават се изследванията на бърнаут при първоначално 
„нетрадиционни” професии – социални работници (21-23), общин-
ска администрация (24), надзиратели в затворите и среден офицер-
ски състав (25, 26), художествено –технически персонал от масме-
дия (28-29), миньори (23), шофьори на таксиметрови коли (30).  

 
6. Изводи 
Налице са доказателства, че изразеността на бърнаут оказва 

съответното обратно действие върху качеството на работата, отно-
шението и грижите, и по този начин върху развитието на учениците 
и децата в социални здравни заведения и процеса на лечение на 
пациентите и ефективността му.  

Началото и развитието на бърнаута са трудни за разпознаване 
поради бавното му, кумулативно естество и че симптомите му се 
развиват по специфичен начин, като ранните са общи с други забо-
лявания, а по-късните се различават ясно от другите. Апатията, 
депресията, все по-мълчаливият отговор като израз на генерализи-
рането изтощение на енергията се отнасят към средните стадии на 
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развитието на бърнаута. В такъв аспект може да се разглежда ви-
сокия процент лица с депресивна и психосоматична симптоматика 
установени в различни изследователски проекти на НЦОЗА ii. 

Профилът на бърнаут-симптоматиката и нейната интензивност 
отразяват различия в трудовото натоварване. Анализът на профила 
на отделните скали по професионални групи дава по-точна 
представа какво именно означават тези различия в общия индекс на 
бърнаут и съответните адекватни методи за преодоляването му. 
Дейностите по превенция на бърнаут синдрома по модела “иконо-
мика на вниманието” включват поетапните цели привличане на 
внимание, осъзнаване и информиране, промяна на нагласите и про-
мяна на условията на поведение. В това направление е дейността на 
психолозите работещи в различни организации, университети, на 
частна практика. 

Научната и практическа дейност на специалистите психолози 
по трудова и организационна психология, и в различните направ-
ления на психология на здравето има значителен принос за това, че 
синдромът на професионалното изчерпване бърнаут днес е все-
признат фактор, който се разбира и признава от медицински спе-
циалисти, отговарящи за управлението на човешките ресурси, 
практици и мениджъри по здраве и безопасност, работодатели и 
вземащи политически решения за развитието на различните сектори 
(икономика, трудово-правна и социална политика, здравеопазване и 
образование), съсловни и синдикални организации (БЛС, СУБ, 
КНСБ и др). Приносът на психолозите за припознаването на 
проявите и значението на бърнаут-синдрома от широката публика в 
България, с потенциал за натиск за управленски действия и прак-
тически мерки отдолу-нагоре, е резултат от активната им работата в 
няколко направления:  

1. Научно-изследователска дейност с развитие на теоретичните 
модели и организация и провеждане на първите в страната 
емпирични изследвания на проявлението и разпространението на 
бърнаут-синдрома – при учители, медицински сестри, лекари, бол-
ничен персонал, социални работници, мениджъри; 

2. Повишаване на съзнанието на специалисти и широката 
публика за съществуването на проблема „бърнаут” и ефектите му с 
активна комуникация на резултатите от изследванията сред акаде-
мични среди, психолози, специалисти по обществено здраве, трудо-
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ва медицина и здраве и безопасност, специалисти по управление на 
човешките ресурси, мениджъри и практици, чрез многобройни 
научни публикации, обучения, научно-практически форуми у нас и 
в чужбина, интервюта в различни масмедии; издаване  

3. Подготовка и обучение на студенти от различни специали-
сти във ВУЗ – психология, педагогика, обществено здраве, меди-
цина на труда, икономисти, социални дейности - чрез преподаване 
на знания за същността на бърнаут-синдрома, изграждане на 
нагласи по отношение на проблема и умения за управлението му. 
Ръководство и консултиране на утвърдили се в практиката специа-
листи, както и на проекти за дисертации, дипломни и курсови 
разработки както на обучаващи се в различни бакалавърски и 
магистърски програми в различни ВУЗ – факултети по психология, 
по обществено здраве, публична администрация, мениджмънт и 
управление на човешките ресурси.  

4. Неделима предпоставка от процеса на създаването на компе-
тентни и можещи специалисти са е създаването на лекционни 
курсове и програми със съвременни форми и методи на обучение и 
изготвяне на лекционни материали и ръководства, с различно 
предназначение - за специалисти психолози, изследователи или 
практици към различни университети и организации. 

5. Попълване на дефицита на знания и закономерности на 
взаимодействията между наблюдаваните фактори чрез междуна-
родно сътрудничество и обмен на информация и данни, вкл. и чрез 
участие в международни проекти по актуални трудно решими 
проблеми от всеобщ интерес, като напр. качество на здравните 
грижи и ефекти върху лечението на пациентите, на които е посветен 
проектът ORCAB1 (19, 33). 

 
7. Заключение. 
В работната среда на изследваните организации съществуват 

предпоставки за развитието на Бърнаут синдром. Наблюдаваните 
спорадични прояви на изразени симптоми на бърнаут налагат 
вземането на превантивни мерки. Характерна особеност е, че като 
основни източници на стрес и напрежение се масово се посочват 
неадекватно заплащане, липсата на признание и многото отговор-
ности при малко правомощия. Получените резултати са необходима 
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основа за последващи организационни промени засягащи източни-
ците на стрес.  

Представени са организационните фактори, които могат да 
служат за бенчмаркинг, за да се свърже организационната култура с 
преживяванията на професионалистите и в крайна сметка с прежи-
вяванията и благополучието, успеваемост (лечение, оздравяване) на 
получаващите помощ от професионалиста. 

Резултатите от различните изследвания показват, че при отдел-
ните професии и работни места бърнаут-профилът (емоционално 
изтощение, намалена работоспособност и дехуманизация) е с раз-
лична конфигурация, изискваща специфични мерки за превенция.  

Перспективно за бъдещи изследвания е съсредоточаването на 
изследванията върху профила на специфичните фактори на 
организационна култура, които увеличават възникването на бърнаут 
при професионалистите и така влошават качеството на постиже-
нието /услугите/ грижите и идентификация на подходящи решения 
отдолу-нагоре за проблемите на конкретната организационна 
култура. 
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Резюме: Настоящият доклад е фокусиран върху удоволствието с 

неговите общопсихологични аспекти и еволюционния му произход. Въпреки 
че е най-изпъкващата черта на преживяването, в общопсихологическата 
теория удоволствието е получило неопределен статус. Приведена е 
аргументация, че удоволствието е сърцевина на емоционалния живот и 
първоначална био-виртуална форма, от която е произлязла универсалната 
структура на психиката. В крайна сметка удоволствието се превърнало в 
една от централните ценности на културната еволюция. 
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Ще разгледам отначало базисните факти и ефекти на удовол-

ствеността,след това ще очертая пространството на удоволстве-
ността, заедно с теориите, включващи качеството „удоволствие” в 
емоционалните явления, накрая ще издигна няколко хипотези за 
еволюционната природа на удоволствието. 
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Основни факти и особености на удоволствието 
 

Една редица от факти и ефекти, накратко представени по-долу, 
съставляват описателния фундамент на проблема за мястото на 
удоволствието в общата структура на психиката. Те служат като 
предизвикателство за теоретична работа по този проблем. Ще 
заимствам фактите и ефектите на удоволствените преживявания 
главно от функционирането на човешката психика, но приемам, че 
те преобладават и у нечовешки носители на психика. 

Удоволствените компоненти „изпъкват” спонтанно, или при-
състват фоново във всяко нормално преживяване и са някакси 
неотстраними: усещанията и спомените имат чувствен тон – 
приятен или неприятени са изместени към диапазона на приятното 
(Walkeretal., 2003), въображението често бива водено от емоции, 
поведенческите актове са съпроводени от чувство за деловитост, в 
личностните смисли се таи удовлетвореност от живота и т.н. Дори в 
негативните преживявания присъства удоволствие в превърнат вид. 
Тази преживявана повсеместност на удоволствеността в норма е 
факт от първостепенна важност. 

Неопределимостта на базисното качество на удоволствието1 е 
друг факт. Невъзможно е да опишете в думи какво е удоволствие на 
някой, който не го е преживявал никога. За Артър Рийбър 
удоволствието е „фундаментално недефинируемо” (Reber, 1985, p. 
553). Все пак един от авторитетните речници се опитва да даде 
дефиниция на удоволствие: „чувство да си удовлетворен или 
щастлив” (OxfordAdvanced …, 1989,p. 641). Това по същество е 
тавтология. По-приетият начин за дефиниране на психологически 
                                                           
1 Нарича се още „вътрешно афективно състояние”, „чувство за удовол-
ствие”,„хедонично качество”, „хедонично съдържание”, „афективност”, „афектив-
но-заредени състояния”, „афективно чувстване”, „субективно чувствено състоя-
ние“, „позитивна афективна реакция от мозъка“, или просто „афект”, „сантимент“, 
„емоционален епизод“ и пр. Всички изброени изрази и термини обозначават едно и 
също ментално качество на удоволственост. Тук ще обознача това ядро (атрибут) 
на удоволствието като „базисно качество на удоволствието“. Трудностите от фило-
софско естество в характеризиране на качествените, преживявани или чувствани 
свойства на менталните състояния, са анализирани сполучливо от Джанет Левин 
(Levin, 1999). Тя ги нарича «квалия», като с този термин акцентира върху тяхната 
нередуцируемост (несводимост) до по-прости качества. По такъв начин квалиите 
са недефинируеми и стават познати само чрез личен опит. Но има и оптимисти 
като Кент Беридж (виж по-нататък в основния текст), които свеждат «базисното 
качество на удоволствието“ до компоненти със специфични ефекти. 
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реалии е чрез функциите им, т.е. какво правят, или за какво служат 
те. В този маниер удоволствието се дефинира като „сигнал” на 
процеса и резултата на удовлетворяване на потребност, като 
субективен индикатор какво е полезно за организма и психиката на 
индивида; като „награда” (подкрепление) за оцеляване, или за добро 
овладяване на ситуация и пр. К. Беридж привежда типично функ-
ционално определение: „Афект е психологическото качество нещо 
да е добро или лошо” (Berridge, 2003, p. 106).В. Вунд е постулирал 
дименсията „приятно – неприятно“ за присъща на всяка емоция. 

Съществен принос за изясняване на удоволственото качество 
имат психофизиологията и функционалният ядрено-резонансен 
имиджинг на мозъчната активност. Установено е, че удоволствието 
се генерира не от една зона на наградите и наказанията, както се е 
мислело след откриването на такава зона от Дж. Олдс и П. Милнър 
през 1954 г., а от констелация от малки центрове (hotspots – 
“горещи места”) по мозъчния ствол и археокортекса, действащи 
съгласувано. Оказва се, че удоволственото преживяване е комплекс 
от три функционални компоненти – удоволствие, неговото „искане” 
или „харесване” от субекта и отключване на приятни спомени. 
Всеки от трите компоненти има своя невронална мрежа и специ-
фичен механизъм (Berridge, 2003; Berridge&Klingelbach, 2008). 
Действието на трите мрежи се обединява в единно удоволствено 
преживяване, което обикновено е отнесено към субекта,предметно 
и ситуирано. Това е фундаментален факт на удоволствеността. 

 
Еволюционистки подходи към емоциите и удоволствията 
 
Тук ще отбележа ключови моменти и автори в теоретичното 

мислене за емоционалния живот на носителите на психика. Първият 
значим теоретик на емоциите е Аристотел. Той открива оценъчната 
функция на емоционалната част на душата. Той предположил, че 
разумът и емоциите са предназначени да действат повече съгласу-
вано, отколкото разединено. Това било в разрез с тогавашните 
представи за неуправляемост на емоциите и чувствата от разумната 
част на душата. 

В Новото време, т.е. от края на XVI век, започват да се 
лансират нови възгледи за емоциите, чувствата и страстите. Те са 
въведени главно от Р. Декарт, Б. Спиноза и Д. Хюм. Те са изказали 
в умозрителен вид редица идеи за динамиката, преходите и 
трансформациите на емоционалните явления.  
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Емпирично проверими идеи за емоциите и чувствата започнали 
да се предлагат в рамките на формиращата се частнонаучна психо-
логия през 70-те и 80-те години на ХІХ век. Чарлс Дарвин заложил 
основите на еволюционния подход в психологията с работите си за 
произхода на човека и за експресивните движения у хората и 
животните, както и дневниковото изследване на развитието на едно 
дете. Авторитетът на Дарвин изиграл огромна роля в утвърждаване 
на еволюционисткото теоретизиране в психологията. 

В това време значителни идеи лансирали В. Вунд и З. Фройд. 
Първият формулирал триизмерната теория на емоциите с удовол-
ствие-неудоволствие като отделно измерение, а вторият въвел 
принципа на удоволствието като мотивираща сила на либидото. 
Така удоволствието било легитимирано като изследователска тема 
и добило категориален статус. Струва си да се отбележи, че Вунд и 
Фройд били големи почитатели, по-сегашному „фенове“, на Дарви-
новите идеи. 

В следващите десетилетия еволюционният подход към емоцио-
налната сфера се отстоявал от направлението функционализъм в 
психологията (У. Джеймс, Дж. Дюи, Е. Клапаред). Впрочем и днес 
учебниковите обяснения на видовете емоционални феномени и 
техните функции са значително повлияни от функционалистките 
схеми. 

Разцветът на еволюционизма по отношение на емоционалната 
част на психиката се състоял чак през 60-те и 70-те години на ХХ 
век. За поводи послужили откриването на ролята на лимбичната 
система на мозъка в емоционалните процеси и утвърждаването на 
етологията и социобиологията като алтернативни системи на 
обяснение на поведението и психиката. Появили се авторитетни 
теоретици на емоциите – С. Томкинс, Р. Плутчик, М. Арнолд, К. 
Изард, П. Екман, Н. Фрийда, В. К. Вилюнас, които предложили 
различни и конкуриращи се помежду сиеволюционни обяснения на 
произхода и функциите на емоционалните явления. Въпреки 
различията авторите приемат по-широки дефиниции на емоциите, 
отколкото всекидневните дефиниции на здравия смисъл. Ще 
отбележа, че обикновено понятията във всекидневието са с по-
широк обем от аналогичните им научни понятия. В случая е обрат-
ното – обикновените хора схващат емоциите като равни на субек-
тивно-чувственото изживяване – състояние, а учените-психолози 
като «синдром от компонентни промени» (Scherer, 2001, p. 4470), 
“верига от събития» (Plutchik, 2001, p.347). У първия автор те са 5 
на брой (физиологически араузъл, двигателна експресия, 
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субективно чувство, поведенческа подготовка, когнитивни про-
цеси), а у Плутчик те са 6 (стимулно събитие, извлечено познание, 
чувствено състояние, подтик към действие, явно поведение, ефект). 
И двамата психолози изтъкват, че емоцията е пълния стадиален 
цикъл („веригата“, „синдромът“) на физиологически, когнитивни, 
субективни и поведенчески процеси с обратни връзки в отделни 
случаи. Тези особености правят емоцията процесуална, ситуирана, 
опредметена, насочена към антиципиран резултат. За видовото 
разнообразие на емоциите има поне 5 типа концепции: димен-
сионални, дискретни, мотивационни, адаптационни и компонентни 
(Scherer, 2001). Всеки от изброените типове се разроява до набор от 
теории от по-конкретно естество. При подготовката на книгата си за 
концептуализирането на емоциите К. Стронгмън изброил над 150 
теории на емоционалните явления (Strongman, 2003). От тях под-
ложил на анализ около една трета, което пак говори за впечатляващ 
плурализъм в тази теоретична област. А. Рийбъротбелязва по отно-
шение на „емоция“, че „никой друг термин в психологията не 
споделя не споделя неговата недефинируемост заедно с честотата 
на неговата употреба“ (Reber, 1985, p. 234). Това си личи и от 
определенията на «удоволствие» в началото на доклада – те са по-
скоро остенсивни и тавталогични, отколкото пълноценни опреде-
ления. Всъщност съперник на емоционалността по плурализъм в 
теоретичните подходи е мотивационната сфера (Минчев, 2013, с. 
168). Едно от следствията от тази ситуация е, че дефинитивните 
трудности се мултиплицират в тъканта на теориите. Еволюционните 
теории за емоциите са много различни една от друга в това как 
подхождат към удоволствените феномени. В повечето случаи не се 
обсъжда статута на удоволствието спрямо другите емоции. Приема 
се, че удоволствието е една неспецифична положителна емоция. 
Също така, няма типология на базовите емоции, която да включва 
удоволствието като отделна категория. Има и убедителни изклю-
чения. Нико Фрийда отбелязва за емоциите като субективни фено-
мени, че «тяхната сърцевина (core) е преживяването на удоволствие 
или болка. Тази сърцевина е положена в крайната оценка“ (Frijda, 
1988, p. 351). С това той акцентира, че оценъчната функция на 
емоциите се реализира в удоволствения или болковия компонент на 
техния състав. 

Не по-малки са различията в хуманистичната традиция. 
Например, Ерих Фром се отнася недоверчиво към екзистенциалната 
ценност на удоволствието и твърди, че човек с пълноценна емо-
ционалност е насочен към «радост от битието», а не към удовол-
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ствия (Фром, 1996). Той отбелязва с неудовлетворение, че съвре-
менните хора разбират щастието като «максимум удоволствия». 
Фром всъщност е против пристрастяването към сетивните удовол-
ствия. Духовните удоволствия той нарича «радости» и към тях той 
има безусловно положително отношение. 

Друг авторитетен хуманистичен психолог Михай 
Чиксентмихай се отнася положително към удоволствието и изтъква 
аргументи как то може да има мотивиращо действие за личностно 
развитие, да бъде индикатор на смисъл и на оптимално 
преживяване – «поток» (Чиксентмихай, 2016). 

 
Ефекти и феномени на удоволствието 

 
Ще изброя тезисно редица ефекти на удоволствените прежи-

вявания. Наричат се ефекти, защото се получават като устойчиви 
резултати на разнообразни мозъчни процеси. 

• Ефект на срединността – удоволствията в средния диапа-
зон на интензивност са по-диференцирани, отколкото в крайните 
зони. Още Вунд е установил този ефект; 

• Привично равнище на удоволственост (удовлетвореност) – 
всеки индивид има отклоняващи се по сила удоволствия, но скоро 
се завръща в своето типично равнище на преживявани удоволствия. 
Последното се описва чрез „хедонична референтна точка“ 
(hedonicsetpoint). Тя важи както за съдържанието, така и за 
интензитета на удоволствията. 

• Асиметрия между удоволствие и неудоволствие – отрица-
телната част на континуума „удоволствие – неудоволствие” е по-
диференцирана от положителната. Това означава, че недоволството 
е по-нюансирано от удоволствието; 

• Сумиращ ефект – субективно се прибавят действията на 
серия удоволствия и се изчислява „сума” от удоволствия (обобщени 
удоволствени преживявания), но сумирането не е аритметично: 
серия малки преживявания могат да съставят по-голямо общо 
удоволствие от едно много силно удоволствие; 

• Ефект на намаляващата възвръщаемост (diminishingre-
turns) – едно и също количество удоволствени стимули при 
многократно въздействие произвежда все по-малко удоволствие 
като отклик; 
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• Заместващ ефект – недостъпните, но много желани удо-
волствия се заместват (компенсират) от достъпни, но по-малко 
желани удоволствия. 

• Опредметяване и ситуиране – чисти афективни състояния, 
несвързани с конкретен предмет или ситуация, съществуват за 
кратко, после се „срастват” с предмети и ситуации, които започват 
да се преживяват като „приятни – неприятни”; 

• Превръщане на удоволствието в самоцел – всяко удовол-
ствие в началото е инструментално, действа като награда, подкреп-
ление, сигнал за успешност на реализацията на дадени цели. 
Постепенно удоволствието се превръща в интенционален обект 
(самостоятелна цел) на действията на субекта. Така удоволствието 
започва да се търси заради самото удоволствие. Този ефект е основа 
на хедонизма, нарцисизма и пристрастеностите. 

• Есенциален ефект – специално човекът има вроденото 
убеждение (архетип), че най-важните свойства (есенцията, същност-
та) са скрити дълбоко под повърхността на предметите и явленията. 
За силата и качеството на удоволствията има значение произхода, 
престижа и персоналната ценност на обектите на удоволствието 
(Блум, 2012). 

Още ефекти на удоволствеността са приведени в друга моя 
работа (Минчев, 2013, с. 325-328). Само че там те са наречени 
„закономерности“, а тук предпочитам да ги наричам „ефекти”. 

Всички изброени ефекти и факти не изчерпват описателната 
област на удоволствените преживявания, но те са репрезентативни 
и важни. Те служат като предизвикателство за теоретично осмис-
ляне. Искам да отбележа, че повечето ефекти важат за динамиката и 
качествената трансформация и на други феномени на преживявания 
– за сензориката, вниманието и пр., както и за емоционалността, а 
не само на удоволствията. Подобието на закономерностите на емо-
ционалната и познавателната сфери е аргумент за тяхната фило-
генетическа родственост. 

Правени са опити някои от ефектите да се обявят за „закони на 
емоциите“ (Fijda, 1988), но е дискусионно доколко психологиче-
ското знание изобщо би могло да придобие формата на закони. Тук 
по-скоро изпъква следното: многообразието от ефекти рефлектира в 
широк набор от специфични удоволствия. 
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Многомерно пространство на човешкото удоволствие 
 
Вече беше изтъкнато, че обикновено удоволствието е опред-

метено, ситуирано и субективно отнесено. Това го специфицира 
значително. Затова за удоволствие изобщо можем да говорим само 
като пределна абстракция. 

Удоволствието е многообразно, но това огромно множество от 
удоволствия може да се представи като вариращо по краен брой 
измерения с дискретни и континуални стойности. По такъв начин се 
очертава едно многомерно пространство, в което всяко възможно 
удоволствие се описва във вид на точка с определени координати по 
пространствените измерения. По-долу ще предложа набор от такива 
измерения, като той не е изчерпателен. Някои от тях са количест-
вени, други – качествени. 

Измерения (дименсии) на удоволствието: 
• Продължителност –времето на преживяване на отчетливо 

удоволствие с определено качество; 
• Интензивност (сила) – степен на обсебване от удоволст-

вието на фокуса на осъзнаване; 
• Първичност – вторичност – определя се от това доколко 

удоволствието е отклик на сензорни или символични стимули; 
• Времева насоченост – ориентация на удоволствието към 

миналото, настоящето или бъдещето; 
• Опредметеност – зависи от това доколко удоволствието е 

предизвикано и удържано от отделни предмети или събития или 
възниква като фон на познавателно или действено изживяване; 

• Осъзнатост –доколко удоволствието заема полето на съзна-
нието и фокуса на вниманието на субекта; 

• Преднамереност –зависи от това доколко удоволствието е 
специално търсено и предизвикано, или то възниква спонтанно; 

• Онавичненост– определя се от това, доколко удоволствието 
се е превърнало в емоционален навик или се преживява като 
свободно и непринудено състояние; 

• Виртуалност – казано просто, това се определя от удовол-
ствените модалности „на науж“ и като въображаемо; 

• Насоченост към преживявания/поведение – определя се от 
уклона към следващи преживявания (удоволствия) или към 
поведенческа готовност; 
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• Процесуалност –резултативност – в зависимост от това 
дали преживяването се предизвиква от процес или откликва на 
постигнат резултат; 

• Прозрачност –зависи от това дали цялостното преживяване 
се „вижда“ или „запречва“ от удоволствието. 

Изброените удоволствени измерения са хипотетични. За 
образуване на валидна дименсионалност трябва да се установи 
относителна независимост на измеренията помежду им, а за изме-
ренията в горния списък това следва да се провери. Тогава едва ли 
ще останат повече от половината от тях. Списъкът е отворен за 
допълване. Важен е фактът, че удоволствията са многообразни и 
мултидименсионални феномени. Като такава удоволствеността 
може да изпълнява широк набор от функции – сигнална, 
прогностична, евристична, мотивираща, смислоиндикираща и пр. 

 
Роля на удоволствието в еволюцията на психиката 

 
Една психоеволюционна концепция вече е представена от мен 

(Минчев, 2014, 2015). Тук ще я доразвия с няколко нови идеи. Там 
се разглеждат две фундаментални еволюционни степени (стадии) на 
субектно битие – биовиртуалността и психовиртуалност. В първата 
възникват поне 4 свойства на субектите (ДНК, първични микро-
организми), едно от които е „удоволствие – болка (страдание)“. 
Него ще анализирам в настоящия раздел. Биологичната активност 
се поддържа от хомеостатична обмяна на вещества между субекта и 
неговата среда. Но тази хомеостаза често се нарушава и вътрешно 
се отбелязва смътно като отклонение от един предпочитан оптимум 
на животоподдържащи вещества и енергия. Постепенно хомеоста-
тичната динамика започва да се следи от обособена част на субекта, 
да я наречем прото-инстинкт за самосъхранение. Изглежда негов 
носител е паралелно зараждащото се биовиртуално свойство – 
„чувство за самотъждественост“ (Минчев, 2014). На последното се 
задават хомеостазни отклонения като „предпочитани“ (приближа-
ващи се до оптимум) и „непредпочитани“ (отдалечаващи се от 
оптимум). Към едните се реагира с приближаващи действия, а към 
другите – с избягващи. Изпъкващите отклонения стават градирани 
състояния на вътрешен континуум „удоволствие – неудоволствие“, 
а регулиращата активност се превръща в „поведение“. Така от 
смътни цялости се образуват специфични части с отделни жизнени 
отправления (функции). Тази еволюционна последователност се 
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нарича „ортогенетичен принцип на Хайнц Вернер“ (развитие от 
цялото към частите чрез диференциация). Той важи за психоево-
люцията, както и за онтогенезата.Предполага се, че така се консти-
туира първата двуполюсна емоция, от която се диференцират 
„удоволствие“ и „болка“. На свой ред отчленяват се две разновид-
ности на първичната удоволственост – „инхерентното“ и „интрин-
зивното“ удоволствия (Денев, 2011, с. 404 и сл.). Първото е вът-
решно присъщо на добре функциониращия организъм, а второто е 
резултат от усвояване на външни фактори – храна, вода, територия 
и пр. Людмил Денев отбелязва за двете удоволственикачества, че 
„инхерентното е производно от интринзивното“ (пак там, с. 408). 
Интринзивното удоволствие е зародиш на дефицитната мотивация, 
а инхерентното – на мотивацията за експанзия и растеж. В хода на 
еволюцията от удоволствените преживявания се диференцира 
субектният блок на общата структура на психиката и в частност 
цялата гама от базови емоции и когнитивната сфера. Удоволствието 
не само е източникът на множество производни изживявания, то 
присъства като компонент, „сърцевина“ според Фрийда, на емо-
циите, дори били те и „отрицателни“, а и като контекст и фон на 
познавателните процеси. За еволюционното родство на емоциите и 
познанието аргумент са органичните усещания (за глад, жажда, 
висцерални и пр.), които са всъщност полу-усещания, полу-емоции. 
В някакъв смисъл те могат да се нарекат „реликти“ на психо-
еволюцията. 

В преходните зони между емоционалните и познавателните 
процеси и състояния попадат очакванията. Те се изживяват колкото 
когнитивно, толкова и нетърпеливо, пристрастно, заинтересовано, 
т.е. афективно. Не е изключено в еволюционен план познавателните 
функции да са се диференцирали от първични емоционално 
заредени очаквания. Очакванията са слепващ компонент („лепило“) 
между ситуациите, като ги обединяват в ситуационни редове. 
Очакванията могат да вършат и обратното – да декомпозират 
ситуационните редове в отделни по-малки фрагменти. Учудващо е, 
че никой не е причислил очакванията към базовите емоции. Някои 
теоретици осъзнават ролята на очакванията. Неслучайно Л. Денев 
(2011) нарича своето схващане за емотивността „модел на субек-
тивно очакваното удовлетворение“. 

Удоволствието е водещ компонент на изживяванията, защото 
те са потвърждение на друг еволюционен принцип: първите по 
произход са първи по важност. Над тях се надстрояват следващите 
еволюционни придобивки. Удоволствието е важно и в културната 
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еволюция, защото в нея то повишава статута си като ценност. 
Забавна илюстрация на тази тенденция са афоризмите за 
удоволствието в Приложение 1. 
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Приложение 1 
 

Афоризмизаудоволствието 
 

∗ Светът се развива благодарение на диференциацията на 
удоволствията. 

∗ Живеем в океан от удоволствия! Грабни удоволствието! 
∗ Има само една истинска болка, физическата болка, всички 

други болки са скрити удоволствия. (Ф. Ницше в преразказ на 
Иван Башовски) 

∗ Да превърнем скритите удоволствия в явни! 
∗ Не оставяй днешното удоволствие за утре! 
∗ Удоволствието – базисно състояние на психиката. 
∗ Кефенето – съзнателно удоволствие. 
∗ Един живот удоволствие! 
∗ “Стъпка по стъпка” – удоволствието да правиш нещата в 

последователност! 
∗ Всичко е в стъпките! Затова stepbystep е най-достъпното 

удоволствие! 
∗ Предвкусвай удоволствието! Това го умножава. 
∗ Синергичен ефект на удоволствията: 1+1=3, или 4. 
∗ Когато човек напуска този свят, освобождава място за други 

същества да изпитат удоволствия от битието. 
∗ Да се скараш с другите е голямо удоволствие. Все пак го 

разнообразявай! 
∗ Бъди различен! Удоволствието от това е несравнимо. 
∗ Обхвани необятното! (Козма Прутков наопаки) Дори и само 

да се опиташ е върховно удоволствие. 
∗ Твоят стил в удоволствията. (рекламно мото на 

“LifeStyles”) 
∗ Какво незаменимо удоволствие: да си спомняш с усмивка! 
∗ Най-хубаво се живее когато има за кого и за какво. Но дори 

и без тях животът може да бъде удоволствие. 
∗ Живея за удоволствие, защото съм създадена за това. 
∗ Цели десет минути удоволствие, че си жив. На някои и за 

цял живот не им се събират толкова. (бълг. изданиена“Playboy”, бр. 
7/2002 г., с. 127) 

∗ За хубавата пура: предизвиква спомени, доставя удовол-
ствие и създава настроение. 
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∗ Велико удоволствие в живота е да правиш това, което 
другите казват, че е невъзможно. 

∗ Щастлив съм, че съм участвал във филми мечти, визии. 
Често заради самото удоволствие. (Джон Малкович, Паралели, 
42/2002 г.) 

∗ Едно особено удоволствие е да предвкусваш как мечтаното 
бъдеще се превръща в настояще. 

∗ Има едно незаменимо удоволствие в изпълняването на 
твоите позитивни очаквания за самия себе си. 

∗ С изключително настроение се докосвах до перлите на 
удоволствието. 

∗ Най-голямото удоволствие, което познавам, е да извърша 
тайно нещо добро, както и да открия, че без да очаквам, са ми 
сторили добро. 

∗ Има дни, когато си мисля, че ще умра от свръхдоза 
удоволствие. СалвадорДали 

∗ Удоволствието, доставено от успеха, е винаги съразмерно с 
труда, положен за него. 

∗ На сцената излиза глаголът “съм” и неговата религия е 
удоволствието. ЖакСегела. 

∗ Първо работата, после удоволствието. Но още по-добре – 
работата и удоволствието в едно! 

∗ Който е усетил удоволствието от ученето, не може да спре. 
∗ Едно несравнимо удоволствие: да попаднеш право в 

генезиса на нещата. (Тема, бр. 14/2003 г., с. 17) 
∗ Двойно удоволствие е да измамиш измамник. 
∗ Усмихвайте се, ей така за удоволствие. 
∗ Животът ни предлага безброй удоволствия. Бързай да 

вземеш своя дял! 
∗ Опитвай онова, което очакваш да ти достави удоволствие. 
∗ В децата трябва да се създава навикът да намират удовол-

ствие навсякъде и да виждат светлата страна на всяко нещо. (О. 
Марден. Доброто настроение като сила в живота. Софи-Р, с. 80-81) 

∗ Една жена си водела дневник на удоволствията и всеки ден 
намирала какво да запише в него. Когато била угрижена и се 
чувствала нещастна, тя препрочитала страници от дневника и това й 
връщало доброто настроение. (О. Марден. Доброто настроение като 
сила в живота.Софи-Р, с. 83-84) 
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∗ Форсирай удоволствието! (от реклама на Супербайк, 
вносител на велосипеди и мотопеди) 

∗ Изпробвай силите си в нови проекти. Така подготвяш 
удоволствието да бъдеш приятно изненадан. 

∗ Удоволствието е 100% гарантирано. (рекламен надпис на 
чантите за ноутбуци Targus) 

∗ Дозирайте удоволствията. Повърхностните радости лесно 
се превръщат в болка. (ДалайЛама, “Пътяткъмщастието”) 

∗ Има какво да се научи от латиноамериканските сериали: 
удоволствията се разгръщат бавно, сякаш се “изцеждат” от тъканта 
на случките. 

∗ Изгубиш ли почва под краката си, усещаш удоволствието 
от свободното падане. (Паралели, 46/2003 г., с. 18) 

∗ По-добре малко с удоволствие, отколкото много с мъчение. 
Б. Франклин 

∗ Те наистина са редки птици. Всеки ден за тях е удовол-
ствие. (Уейн Дайър, “Вашите слаби места”) 

∗ Нашата страст е вашето удоволствие. (от реклама на уиски 
Grant’s) 

∗ Докато вършиш всекидневните неща, не забравяй да изпит-
ваш и удоволствие от тях. 

∗ Когато има закони, има и удоволствие да ги нарушаваш. 
∗ Открийтеудоволствието! 
∗ Потопетесе в удоволствието! 
∗ Мисля си за сладко удоволствие. (от реклама на бонбони 

Alpenliebe) 
∗ Ако се променяш, прави го за собствено удоволствие. 
∗ Още една усмивка – още едно удоволствие. Усмихнисепак! 
∗ Насладете се на удоволствието. (рекламно мото на ероти-

чен магазин “Ерос”) 
∗ Беден е този, чиито удоволствия зависят от позволението 

на друг. Мадона 
∗ Удоволствието да си различен. (от реклама на “Ситроен”) 
∗ Природата е създала живота като розата – за да опиташ едно 

удоволствие, трябва да се убодеш. 
∗ Открий планетата на удоволствието. (от реклама на водка) 
∗ Потопи се в море от удоволствие! (от реклама на бисквити 

Nestle) 
∗ Щастието е удоволствие без разкаяние. 
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∗ Греби с пълни шепи от удоволствията на живота! 
∗ Оптимистът с удоволствие обмисля нещата няколко хода 

напред. 
∗ Морето на удоволствията е единственото море, в което е 

приятно да се потъва. 
∗ Сблъсъкът е фатален, а удоволствието – неудържимо. 

(отрекламанафилм) 
∗ Когато предусещаш приятно преживяване, удоволствието е 

по-голямо. 
∗ Щастлив съм, че цял живот съм вършил това, което ми 

прави удоволствие. (Михаил Белчев, Всяка сутрин, bTV, 16.ХІ. 
2004 г.) 

∗ Един по-висок нравствен интерес задължава неволно да 
отстъпим от грубия практически интерес, създавайки ни силно 
удоволствие и някаква чиста радост от способността ни да обичаме 
и да се трогваме от доброто. Ф. Ларошфуко 

∗ Да мечтаеш значи да изпитваш удоволствие. 
∗ Най-голямото удоволствие в живота е съзнанието за 

изпълнен дълг. УйлямХейзлит 
∗ Двойно удоволствие в един продукт. (от рекламен проспект 

на Avon) 
∗ Студентът е риба в морето на удоволствията. 
∗ Проблемите съществуват, за да ни доставят удоволствието 

да ги решаваме. 
∗ С удоволствие ще ви представя бъдещето. (отфилма 

“Самоувереност”) 
∗ Смесваш ли удоволствие с удоволствие? Опитай и ще ти 

хареса. 
∗ Всеки ден ти дава поводи да правиш нещо различно. 

Използвай ги и ще изпитваш удоволствието да си различен. 
∗ Най-голямото удоволствие в живота е да правиш онова, 

което хората ти казват, че не можеш да направиш. УолтърБаджът 
∗ Майка ми имаше страшно много неприятности покрай мен, 

но мисля, това й доставяше удоволствие. МаркТвен 
∗ Човек намира удоволствие там, където го търси. 
∗ Ако спазваш всички правила, губиш цялото удоволствие. 

КатринХепбърн 
∗ Удоволствие за перфекционисти: да направиш едно добро 

нещо още по-добро. 
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∗ Удоволствието, както и радостта, са истински пълни, 
когато са споделени. 

∗ Доставете си удоволствие: опровергайте скептиците. 
∗ Удоволствието е в победата. (от филма “Закони на 

привличането”) 
∗ Най-важно е удоволствието. А за него е необходимо 

истинско качество. (Капитал Light 30/2005 г., с. 19) 
∗ Да се изправям пред предизвикателствата е удоволствие за 

мен. 
∗ Има време за размисъл, време за решения, време за действие 

и време за радост от постигнатото. Всяко от тях има свой смисъл и 
носиразлично удоволствие. 

∗ Време е да галопираш към удоволствието. (от корицата на 
Cosmopolitan, януари 2006 г.) 

∗ Ухажването е половината удоволствие. (от филм) 
∗ Всяка сутрин, когато се събудя, изпитвам върховно 

удоволствие — това да бъда Салвадор Дали. (СалвадорДали) 
∗ Ако бях безсмъртен, щях да измисля смъртта, за да изпитам 

удоволствие от живота! 
∗ Времето, което пилееш с удоволствие, не е пропиляно 

време. (от реклама на часовници) 
∗ Готвенето може да бъде удоволствие. (от реклама на 

“Кулинарен журнал”) 
∗ Удоволствие е да знаеш, че можеш да си позволиш най-

доброто. 
∗ Жестът – да покажеш на някого, че го бива без изгода, 

просто заради удоволствието. 
∗ Продължавайте да се усмихвате. Нищо не си струва да се 

лишите от това удоволствие. 
∗ В неизвестността се крие част от удоволствието от 

живеенето. 
∗ Концентрирайте се в доставянето на удоволствие, шофи-

райки вашия автомобил. („Хора, пътища, автомобили”, Хоризонт, 
БНР, 6.ХІ.2009 г.) 

∗ Достави удоволствие на сетивата си! (Dream Party Catering) 
∗ Удоволствието да избираш от неповторима колекция. (от 

реклама на шоколад) 
∗ Оптимистът се познава по думите. Той използва повече 

красиви думи за удоволствие и за успех. 
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∗ Това, което е достатъчно за нашето щастие, не винаги е 
достатъчно за нашето удоволствие. Ж. Дювал 

∗ Купувайте множество дребни удоволствия вместо няколко 
големи. 

∗ Ако си купите курабийка и веднага я изядете, ще получите 
Х единици удоволствие от нея. Но ако си я оставите за после, ще 
получите същите Х единици удоволствие от изяждането й плюс 
още У единици щастие, предвкусвайки това удоволствие. 

∗ Работата ни дава другите удоволствия, след като сме я 
свършили. 

∗ Всеки намира удоволствие в тази форма, в която пребивава. 
(Хуайнан Дзъ, Китайски афоризми. С., Рата, 2007, с. 48) 

∗ Никой не е лицемер в своите удоволствия. Самюъл 
Джонсън 

∗ Единственото удоволствие на славата е, че тя проправя 
пътя към удоволствието. Дж. Г. Байрон 

∗ Поезията е изкуството да се обединява удоволствието с 
истината. Самюъл Джонсън 

∗ Да почувстват удоволствието, че са ви срещнали. („Не 
търсете работа“, Webcafe.bg) 

∗ Не лишавайте себе си от удоволствие. (www.borchvor.com ) 
∗ Каквото и да вършите, не пропускайте удоволствието. 
∗ Рекламата е едно от скъпите удоволствия. Но си струва. 
∗ Почувствайте как свежият въздух и вятърът докосват 

лицето ви, ей така, просто за удоволствие. (Е. Марискал «20 
кучешки съвети») 

∗ Радвайте се на обикновеното удоволствие от една разходка. 
(Е. Марискал «20 кучешкисъвети») 

∗ Добри са онези удоволствия, които не ни заробват. (Иван 
Петрински, в-к «Сега», 14.08.2014 г.) 

∗ Отдай се на малките удоволствия. (Своге) 
∗ Наслаждавайте се на всяко малко удоволствие от живота. 
∗ С огромно удоволствие се впускаме в разрушителни игри, 

например, игри по разрушаване на репутации. 
∗ Кажи ми каква е твоята музика, ще ти кажа какво ти е 

удоволствието. (Филип Солерс „Мистерията Моцарт“, С., Рива, 
2003, с. 131.) 

∗ Какво е любовта? Удоволствие, украшение, фантазия, 
радост, забава, развлечение за убиване на времето, веселие. Вече не 
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е любов, ако стане неприятна и вместо да доставя удоволствие, 
вреди и измъчва. Деспина от „Така правят всички“ на Моцарт. 
(Филип Солерс „Мистерията Моцарт“, С., Рива, 2003, с. 181.) 

∗ Колкото по-силни са срамът и ужасът, толкова по-силно ще 
е удоволствието. (Филип Солерс „Мистерията Моцарт“, С., Рива, 
2003, с. 185) 

∗ Човешките същества общо взето изпитват удоволствие от 
едно задание, когато то попада в областта на оптималното 
предизвикателство — не прекалено лесно, за да е отегчаващо, но и 
не прекалено трудно за постигане. Ерик Реймънд, програмист, 
Уикицитат. 

∗ Удоволствието следва ефикасността. Пактой 
∗ …разхищението на удоволствие, напрежение, любов 

…бързо го превръщат в развалина. [за Труман Капоти], сп. A-specto, 
ноември 2014 г., с. 129. 

∗ Лъжата носи удоволствие, а истината – спокойствие. 
∗ Времетраенето на удоволствието винаги е кратко. (Закони-

те на Мърфи, БНР, 27.09.2015 г.) 
 



КАКВИ ХОРА СЕ СТРАХУВАТ ОТ УСПЕХА? 
 

Маргарита Дилова 
Нов български университет, София, България, dilova@abv.bg 

 
Резюме: Изследвана е връзката на страха от успеха с личностната 

тревожност, равнището на общата себеоценка, стеснителността, 
оптимизма и песимизма. С българска скала за страх от успеха (Дилова, 
2003), скалата за себеоценка на Розенберг, въпросникът за стеснител-
ност на Bortnik, Henderson & Zimbardo (2002), въпросникът на Спилбъргър 
за личностна тревожност и скалата за оптимизъм и негативни 
очаквания на Величков и Радославова (2005) бяха изследвани 61 лица на 
възраст от 20 до 65 години (18 мъже и 43 жени). Установени бяха 
значими корелации между всички изследвани променливи. Чрез изчисля-
ване на парциални корелации и множествена регресия се установи, че 
само песимизмът и стеснителността са значимо свързани със страха от 
успеха. Може да се заключи, че страхът от успеха е свързан със 
склонността да се надценява вероятността за негативни последици от 
собствения успех, особено в областта на междуличностните отношения. 

 
WHAT KIND OF PEOPLE FEAR SUCCESS 

 
Margarita Dilova 

New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria 
 
Summary: The study investigated the relation between fear of success and 

trait anxiety, self-esteem, shyness, optimism and pessimism. The Bulgarian fear 
of success scale (Dilova, 2003), Rosenberg’s Self-esteem scale, the Shyness 
questionnaire of  Bortnik, Henderson & Zimbardo (2002), Spielberger’s Trait 
anxiety scale, and the Scale for optimism and pessimistic expectations of 
Velichkoff and Radoslavova (2005) were administered to 61 subjects between 
20 and 65 years of age (18 men and 43 women). Substantial correlations 
between all measured variables were obtained. Computing partial correlations 
and multiple regression revealed that only pessimism and shyness are 
significantly related to fear of success. It can be concluded that fear of success 
depends on the inclination to overestimate the probability of negative outcomes 
of one’s success, especially in the realm of interpersonal relationships.  

Keywords: fear of success, anxiety, self-esteem, shyness, optimism 
 
Увод 
Страхът от успеха може да се определи като амбивалентно или 

дори негативно отношение към изгледите за постигане на личен 
успех. Това отношение може да има различна степен на осъзнатост, 
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може да бъде и напълно несъзнателно и да има само индиректна 
изява. 

Проблемът е описан за първи път от Зигмунд Фройд във връзка 
с наблюдавани от него случаи, при които индивиди саботират чрез 
своето поведение осъществяването на отдавна желани от тях цели, 
тъкмо когато постигането на тези цели е съвсем близко (Freud, 
1963). Обяснението, предложено от Фройд, е свързано с едиповия 
комплекс; според това обяснение успехът символизира победата в 
съревнованието за любовта на родителя, с което поражда неосъз-
нати чувства на страх и вина, предизвикващи самонавреждащото 
поведение.  

Студията на Фройд, основана само на два случая, не предиз-
виква широк интерес към явлението. Такъв интерес се поражда 
много по-късно в съвсем друг контекст – изследванията на 
мотивацията за постижение в школата на Аткинсън и Макклеланд - 
с дисертацията на американската психоложка Матина Хорнър 
(Horner, 1968). В своето изследване тя кара студенти да съставят 
кратък разказ за последиците от високо учебно постижение. За 
студентките начало на разказа е твърдението «В края на първия 
семестър Ан се оказа на първо място по успех в курса по 
медицина.» За студентите-мъже вместо Ан героят на разказа е 
Джон. Установява се, че в значителна част от разказите на студент-
ките (65%) се съдържат неблагоприятни последици от успеха на Ан 
– приятелките й се отдръпват от нея, приятелят й я напуска, или пък 
успехът й се оказва нетраен, следващия семестър тя го понижава 
или напуска университета, защото се омъжва. Много по-малка част 
от отговорите на мъжете (10%) съдържат подобни елементи. 
Хорнър решава, че е открила явление, характерно за жените – свое-
образен страх от успеха поради несъвместимостта му с половата 
роля на жената.  

Работата на Хорнър привлича широк интерес и през след-
ващите години стимулира множество подобни изследвания. Те не 
потвърждават голямата разлика между мъжете и жените, установе-
на от нея. Като цяло страхът от успеха се оказва не по-малко 
присъщ и на мъжете, а негативните последици, от които те се 
страхуват, са подобни – завист и недоброжелателство от страна на 
околните, влошени отношения с близките поради прекалената 
ангажираност с работата и подобни (Zuckerman & Wheeler, 1975). 

Скоро към проективния метод на Хорнър се прибавят въпрос-
ници, включващи разнообразни опасения от възможни негативни 
последици на успеха – ревност, завист, отчуждаване от другите, 
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повишени изисквания и отговорности и подобни. Въпросниците 
показват значителна консистентност и надеждност, което налага 
извода, че се касае за стабилна личностна характеристика  
(Zuckerman & Allison, 1976).  

Какви могат да бъдат причините за тази характеристика? Вече 
посочихме предположението на Фройд за ролята на едиповия 
комплекс. Други автори, като Съливан или Ериксън (цит. по 
Canavan, 1989) също виждат корените на явлението в ранното 
детство, изтъквайки най-вече ролята на свръхтревожната майка, 
която предава на детето своята тревожност, свързана със самостоя-
телните му изяви, и така създава у него амбивалентно отношение 
към такива изяви. Предполага се, че тази детерминация от 
раннодетски преживявания обуславя по-скоро несъзнаван страх от 
успеха. Неговите изяви в поведението биват обяснявани главно по 
механизма на рационализирането. По-скоро съзнаван страх от 
успеха се поражда от социално-психологически фактори в живота 
на възрастния. От този вид е предположението на Хорнър, че 
страхът от успеха при жените се дължи на възприемането на 
успелите жени като неженствени, отклоняващи се от традиционната 
си роля на домакини и майки. Друг социално-психологичен източ-
ник на страх от успеха посочва Карен Хорни (1997). Това е ценност-
ният конфликт в западното общество, при който, от една страна, се 
придава изключителна ценност на индивидуалния успех, на побе-
дата в съревнованието с другите, докато, от друга страна, тради-
ционната християнска религия проповядва ценностите на скром-
ността и смирението. Вследствие на този ценностен конфликт 
хората развиват или страх от неуспеха (от това да бъдат губещи, 
неудачници), или страх от успеха (страх да изглеждат егоистични, 
нескромни, като с това изгубят доброжелателността на околните и 
се превърнат в прицел на тяхната враждебност и завист). Дори и без 
да се опираме на християнството знаем, че собственият ни успех 
често може да уязви по различни начини други хора. Човек може 
ясно да вижда възможните отрицателни последици от успеха си и 
да преживява емоционален дискомфорт във връзка с него. Ако 
придава на тези отрицателни последици по-голямо значение, 
отколкото на печалбите от успеха, би могъл и да се откаже от 
постигането на крупни успехи. Според Дона Канаван (Canavan, 
1989) невротичният, несъзнаван страх от успеха е дезадаптивна 
личностна характеристика, докато съзнаваният би могъл да бъде 
уместна стратегия на «лавиране» в междуличностните отношения, 
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така че човек да реализира себе си, без да засяга и предизвиква 
излишно заобикалящите го хора. 

В днешно време, особено в западния свят, страхът от успеха 
все повече се осъзнава като личен психологически проблем. Пуснем 
ли в интернет-търсачка думите „fear of success”, ще попаднем на 
множество научно-популярни изложения върху явлението, придру-
жени от съвети как то да бъде преодоляно. 

Когато обсъждаме какво обуславя страха от успеха, интересен 
въпрос е връзката му с други личностни характеристики. Може би 
някои характеристики благоприятстват развитието на страх от 
успеха. В това отношение няма много изследвания.  

Би могло да се очаква, че страх от успеха ще се наблюдава при 
хора с повишена тревожност и изобщо с предразположение към 
негативни емоции (невротизъм). В това отношение обаче открихме 
данни от едно единствено изследване, което установява връзка с 
фактора „напрегнатост” от 16-те личностни фактора на Р. Кетъл 
(Hardy & Silva, 1986). В наше изследване (Дилова, 2011) открихме 
корелация от 0,42 (р < 0,01) с генерализираната черта „невротизъм” 
от личностния въпросник на Х. Айзенк (Паспаланов, Щетински, 
Айзенк, 1984 ).  

Добре потвърдена е връзката на страха от успеха с ниската се-
беоценка, обикновено измервана чрез популярната скала на Морис 
Розенберг (Pappo, 1983; Stanculescu, 2013). В наше изследване 
(Дилова, 2011) установихме корелация от -0,39 (р < 0,05, N = 50).  

Папо (Pappo, 1983) установява, че освен с ниска себеоценка, 
лицата, страхуващи се от успех, се отличават с външна локализация 
на контрола и засилена изпитна тревожност Тази комбинация добре 
съответства на разбирането за формиране на амбивалентно отноше-
ние към постиженията и неувереност в себе си, с каквото свързват 
страха от успеха изследователите на ранното детство. Корелацията 
с изпитната тревожност, установена и в редица други изследвания 
(Griffore, 1977; Gelbort & Winer, 1985; Mulig et al., 1985) показва, че 
страхът от успеха не означава пренебрежение към успеха или дори 
търсене на неуспех. Страхуващите се от успеха се страхуват 
същевременно и от неуспех. Това може да се интерпретира като 
конфликт «привличане-отблъскване». Канаван предполага, че моти-
вацията за постигане на успех е съзнавана, а тази за избягването му 
– несъзнавана. Когато успехът стане реалност, неосъзнатото нега-
тивно отношение към него се активизира и се поражда тревожност 
(Canavan, 1989). 
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Тъй като една от причините за страх от успеха са отрица-
телните реакции на околните, логично е да се предположи, че той 
ще бъде свързан с потребността от сдружаване, от одобрение, със 
страх от отхвърляне. Лю и сътрудници откриват корелация с 
колективистичната ориентация при американски студенти от 
азиатски произход (Lew et al., 1998). Харди и Силва установяват, че 
страхуващите се от успеха имат по-високи балове по скалите 
„доверчивост”, „чувство за вина” и „склонност към подчинение” от 
16-те личностни скали на Р. Кетъл (Hardy & Silva, 1986). Канаван 
изследва връзката с потребността от сдружаване (афилиация) и 
страха от отхвърляне. Корелацията със страха от отхвърляне 
възлиза на 0,62, но корелацията с потребността от афилиация не е 
значима (Canavan,1989, p. 177). Страхуващите се от успеха нямат 
особено силна потребност от близост с другите хора, но се боят от 
тяхното негативно отношение. В наше изследване не установихме 
връзка с колективистичната нагласа и с екстраверсията, но от-
крихме връзка със скалата „зависимост от другите” от метода за 
изследване на стила в междуличностните отношения на Тимъти 
Лири (Дилова, 2011).  

Пак в наше изследване (Дилова, 2011) открихме връзка с 
характеристиката „поведенческо потискане”, описана от теорията 
на Джефри Грей (1987). Предполаганата от него система за пове-
денческо потискане регулира избягването на неприятни стимули. 
Кавър и Уайт са разработили вербална скала, измерваща индиви-
дуалната реактивност на тази система (Carver & White, 1994). 
Установихме корелация със страха от успеха от 0,38 (p < 0,05; N = 71).  

След като страхът от успеха е свързан със засилена реак-
тивност спрямо негативни стимули, логично е да се помисли дали 
няма връзка с характеристиките «песимизъм» и «оптимизъм», които 
представляват генерализирани очаквания за преобладаването на 
позитивни, респективно негативни събития или резултати от 
собственото поведение. Предположихме, че страхът от успеха ще 
корелира позитивно с песимизма и негативно с оптимизма (които, 
според изследванията, не са два полюса на едно измерение, а две 
отделни измерения, свързани с умерена корелативна връзка 
(Величков, 2001). Хипотезата ни се потвърди (Дилова, 2011) само 
по отношение на песимизма (r = 0,28; p < 0,05; N = 60). Станкулеску 
установява положителна корелация с едномерната скала «оптими-
зъм-песимизъм» на Шайер и Кавър (Stanculescu, 2013).  

И така, можем да обобщим, че според досегашните изслед-
вания страхът от успеха е значимо свързан с равнището на 
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себеоценката, невротизма, поведенческото потискане, песимизма и 
зависимостта в междуличностните отношения. Връзките с всяка от 
тези характеристики обаче са установени в отделни изследвания. А 
бихме могли да очакваме някои от тези характеристики да са 
свързани помежду си. Например Станкулеску установява положи-
телна корелация между оптимизма и равнището на себеоценката 
(Stanculescu, 2013). Можем да предположим, че зависимостта в 
междуличностните отношения също е свързана с ниска себеоценка. 
Би било добре едно изследване да проследи едновременно връзките 
на страха от успеха с различни личностни характеристики и 
доколко всяка от тях самостоятелно допринася за страха от успеха, 
като се контолира влиянието на останалите. Такава именно цел си 
поставя настоящето изследване.  

 
Цел на изследването 
Изследването си поставя за цел да проследи връзката на страха 

от успеха със следните личностни характеристики:  
1. Оптимистични и песимистични нагласи 
2. Равнище на себеоценката 
3. Стеснителност  
4. Личностна тревожност 
Предположението ни, че страхът от успеха ще бъде свързан с 

оптимизъм, песимизъм и равнище на себеоценката  се основава на 
предишни изследвания. Предположението за връзката със стесни-
телността се основава на установената връзка със страха от отхвър-
ляне. Стеснителността се разглежда като повишена тревожност в 
междуличностните отношения, идваща от опасението, че няма да 
бъдеш харесан. Предположението за връзката с личностната тре-
вожност се основава на данни за връзка на страха от успеха с 
невротизма.  

 
Хипотези  
1. Предполагаме, че всяка от гореизброените личностни 

характеристики ще корелира със страха от успеха.  
2. Предполагаме, че гореизброените личностни характери-

стики ще корелират помежду си. 
3. Предполагаме, че връзката на всяка от гореизброените 

личностни характеристики със страха от успеха ще се дължи 
отчасти на връзката й с останалите характеристики. Контро-
лирането на тези връзки ще покаже самостоятелното значение на 
всяка от характеристиките като предиктор на страха от успеха. 
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Методи на изследването 
1. Скала за страх от успеха, разработена от Дилова (2003). 
2. Метод за оценка на оптимизъм и негативни очаквания, 

разработен от Величков и Радославова (2005). Методът съдържа две 
отделни скали за оптимизъм и за негативни очаквания. Авторите са 
предпочели названието «негативни очаквания» пред «песимизъм», 
за да избегнат обичайната представа, че се касае за два полюса на 
едно измерение. Между двете скали има слаба отрицателна 
корелация (-0,34).  

3. Скала за обща самооценка на Розенберг (Rosenberg, 1965) - 
адаптирана за български условия от М. Коралов, М. Дилова и Е. 
Папазова (непубликувана разработка). 

4. Въпросник за стеснителност на Bortnik, Henderson & 
Zimbardo (2002), адаптиран от проф. Г. Карастоянов (непубликувана 
разработка). 

5. Въпросник на Спилбъргър за личностна тревожност, адапти-
ран и стандартизиран от Щетински и Паспаланов (1989).  

 
Изследвани лица 
Изследвани са 61 лица (18 мъже и 43 жени), на възраст от 20 до 

65 години. Изследваните са със средно и висше образование и с 
различни професии. Те получиха и попълниха въпросниците по 
електронен път.  

 
Резултати 
На таблица 1 са показани корелациите между изследваните 

личностни характеристики.  
Таблица 1 

Коефициенти на корелация на Пирсън между изследваните 
променливи 

 Оптимизъм Песимизъм# Тревожност Себеоценка Стеснителност 
Страх от 
успеха 

-0,37** 0,57*** 0,62*** -0,57*** 0,58*** 

Оптимизъм  -0,51*** -0,68*** 0,48*** -0,31* 
Песимизъм   0,56*** -0,37** 0,40*** 
Тревожност    -0,77*** 0,55*** 
Себеоценка     -0,57*** 

 
Легенда: * - p < 0,05;    ** - p < 0,01;     *** - p < 0,000; 
 # - Тук за по-кратко вместо «негативни очаквания» използваме «песимизъм». 

     
От таблица 1 се вижда, че всички изследвани личностни 

характеристики корелират значимо със страха от успеха, като 
корелациите са средни по сила. Освен това всички характеристики 
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корелират помежду си, като почти всички корелации са средни по 
сила и високо значими. Има и една висока корелация – между 
тревожност и себеоценка. 

Така първите ни две хипотези се потвърждават напълно. Вижда 
се основателността на предположението ни, че е необходимо да се 
изследва поотделно връзката на всяка от личностните характе-
ристики със страха от успеха, като се контролират останалите. За 
целта беше изчислена парциалната корелация на всяка характе-
ристика със страха от успеха при контрол на всички останали. 
Получиха се следните парциални корелации: 

с оптимизма: 0,13 
с песимизма: 0,36** 
със стеснителността: 0,28* 
с тревожността: 0,17 
със себеоценката: - 0,18 
Вижда се, че единствените характеристики, които останаха 

значимо свързани със страха от успеха след изчисляването на 
парциалните корелации, са склонността към песимистични очак-
вания и стеснителността.    

Този въпрос може да се изследва и чрез друг статистически 
метод – множествената регресия. Извършихме такава със зависима 
променлива страха от успеха и предиктори оптимизъм, песимизъм, 
стеснителност, тревожност и себеоценка. Получихме значим модел 
(F5,55  =   13,04; p < 000) с два значими предиктора: песимизъм (Beta = 
0,335, p < 0,005) и стеснителност  (Beta = 0,250; p < 0,04). Моделът 
обяснява 50% от вариативността на страха от успеха. Така 
полученият по-горе чрез парциалните корелации резултат се 
потвърди.  

 
Обсъждане 
Редица изследвания, реферирани в обзорната част на настоя-

щето съобщение, проучват връзката на страха от успеха като 
личностна черта с различни други личностни черти и получават 
статистически значими корелации. Сред тези черти са личностната 
тревожност, оптимизмът и песимизмът, стеснителността, равнище-
то на себеоценката. Всички поотделно показват съществени коре-
лации със страха от успеха. Ние изходихме от предположението, 
почиващо на множество литературни данни, чието рефериране тук 
би отнело прекалено много място, че тези личностни черти коре-
лират съществено и помежду си. Следователно имаше основание да 
се допусне, че корелацията на някои от тях със страха от успеха 
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може да не е „истинска”, а да се дължи на връзката им с други 
променливи, които от своя страна корелират със страха от успеха. 
Получените в настоящето изследване резултати напълно потвър-
диха това предположение. Тук също получихме значими корелации 
на горните черти със страха от успеха, но и поотделно между тях 
самите. А изчисляването на парциални корелации и проверката чрез 
метода на множествената регресия показаха, че оптимизмът, 
личностната тревожност и равнището на себеоценка не са свързани 
със страха от успеха.  

И така, настоящето изследване отхвърли многократно съоб-
щавания резултат, че страхът от успеха е свързан с ниско равнище 
на себеоценка. Същото се отнася за връзката му с оптимизма и 
общата тревожност. Тук установихме, че този страх е свързан най-
вече със склонността към песимистични очаквания в живота. Тази 
склонност навярно кара хората да очакват неблагоприятни за себе 
си последствия дори от своите успехи. Другата черта, която 
значимо корелира със страха от успеха, е стеснителността. Тази 
черта се обяснява с прекалена загриженост за впечатлението, което 
човек прави на другите хора и (отново негативно очакване) с 
опасението, че това впечатление ще бъде неблагоприятно. Връзката 
на стеснителността със страха от успеха потвърждава виждането, че 
може би основният източник на този страх е опасението от 
негативните реакции на околните, все едно от какво те са обус-
ловени – завист, отчуждение, нарушаване на полово-ролевите сте-
реотипи или някакви други.  

И накрая, смятаме, че в методически план настоящето изслед-
ване демонстрира необходимостта при изследването на връзките 
между две личностни черти да се мисли за възможно модериращо 
влияние на трети такива черти.  
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Резюме: Всички усилия по отношение грижата за хората с психични  

проблеми днес се разполагат в перспективата на социално включване. 
Независимо от политическите и законодателните мерки, от правоза-
щитните движения, благотворителните инициативи и разумните 
успешни практики, хората с психични разстройства и умствени увреж-
дания са като цяло изолирани, социално изключени, стигматизирани. 
Докладът разглежда темата за възможната социална интеграция през 
призмата на уникалния опит на домашна грижа за хора с психични и 
умствени проблеми, известен в специализираната дискусия като 
„Случаят Гел“.  

 
Abstract: Today, all efforts regarding care of people with mental problems 

are located in the social inclusion perspective. Regardless of the political and 
legal measures, human rights movements, charitable initiatives and reasonable 
successful practices, people with mental health disorders and intellectual 
disabilities are generally isolated, socially excluded, stigmatized. This paper 
examines the topic of the viable social integration through the prism of the 
unique experience of home care for people with mental health problems referred 
to in the specialized discussion as "The GeelQuestion". 

Keywords: “The Geel Question”, mental health problems, home care, 
social integration 

 
Половината от Гел са луди, а останалата половина – полу. 

Популярна шега по отношение на белгийския град Гел 
 
1. Увод 
 
Без никаква претенция за задълбаване в дискусията в профе-

сионалната психиатрична общност и далеч от идеята за санти-
ментално промотиране на оригиналния модел на домашна грижа за 
лица с псичихни разстройства, „Случаят Гел“ може да послужи като 
тема за размисъл относно възможностите ни като общество да 
потиснем утвърдените си представи за нормалност и да почерпим 
вдъхновяващи примери за човешко отношение към тази тради-
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ционно стигматизирана общност. Това всъщност е разказ за деин-
ституционализацията във вид, който ни отпраща към желаната й 
цел, а именно - реална и жизнена социална интеграция. 

 
2. Моделът 
 
Гел (Geel) е малък град във фламандската част на Белгия, 

който понастоящем е известен повече с ежегодния си реге-
фестивал. Историческата слава на Гел обаче, идва от уникалния 
модел на домашна грижа за пациенти с психични и умствени 
проблеми, който на днешен език може да се преведе като приемна 
грижа. Моделът има своето обвито в религиозен мистицизъм 
начало, датиращо от VІІ век и свързано с легендата за Света 
Димфна, считана за покровителка на душевно болните. Макар да не 
е най-подорбната, историята може да се прочете на сайта на храм 
„Свети Седмочисленици“ в рубриката „Неделно училище“:  

„Света Димфна се счита за покровителка на душевно болни. 
Почита се от православни и католици.  

Дъщеря на ирландски крал-езичник на неголямото владение 
Ориел и майка християнка, тя била тайно покръстена от майка 
си. 

Димфна се родила и живяла през VII век на територията на 
съвременна Ирландия. В средата на XIII век епископът на френския 
град Камбре Гвидон заповядал да се напише първото житие на 
чудотворката. Описанието на живота на светицата се основава 
на стародавна устна традиция и истории на необясними и 
удивителни случаи на изцеления на психично болни хора. 

След смъртта на жена си кралят преживял тежко психи-
ческо разстройство и направил опит да се ожени за дъщеря си. 
Димфна била благочестива християнка като майка си. Тя се 
обърнала за помощ към духовника си Герберен. Свещеникът я 
посъветвал да напусне страната. Четиринадесетгодишната де-
войка заедно с придворния шут, жена му и свещеника избягали от 
Ирландия. Кралят търсил бегълците две години из цяла Европа. 
Накрая ги намерил в земите на днешна Белгия. Кралят обезглавил 
свещеника Герберен. Предложил на Димфна да се върне в Ирландия 
и да се омъжи за него. Принцесата казала, че по-добре би било да 
умре. Разяреният баща отсякъл главата на 16-годишната си 
дъщеря. 

Съществува старо предание за опитите да бъдат похитени 
мощите на св. Димфна и Герберен. 
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В книгата "Избрани жития на светии просияли в 
европейските земи" за света Димфна пише, че се изобразява като 
коронована девица с меч и дявол на верига. Към Димфна се 
обръщат за помощ при безумие, всички видове душевни раз-
стройства, лунатизъм, епилепсия и бесноватост“. 
http://www.svsedmochislenitsi.com/bg/school_ads/view/34/ 

 
Според преданието, Гел е място на религиозни отшелници, 

където Димфна, която е благочестива християнка, създава хоспис за 
душевноболни. Заради своя стоицизъм и благородство, тя е 
канонизирана през 1247 г., а жителите на Гел издигат храм в нейна 
чест. Според изследователите, скоро след смъртта й, заради 
чудодейните свидетелества за излекуване от психичните страдания, 
Гел се превръща в основно място за поклонение на хора с психични 
и ментални проблеми, а това на свой ред предизвиква Henry III 
Berthout, Lord of Geel, да построи болница, за да отговори на 
нуждите на пилигримите (http://www.patheos.com/Resources/ 
Additional-Resources/Saint-Dymphna-Out-of-the-Shadows-of-Mental-
Illness). Днес тя е превърната в музей, в който легендата за Света 
Димфна и историята на грижата на сестрите – августинки за 
душевно болните въздействат силно със своята автентичност. 

Разказът продължава с апела на църковните власти към жите-
лите на Гел да приемат в домовете си непрекъснато нарастващия 
поток от поклонници и така Гел да се превърне в „благотво-
рителният град“. По този начин се поставя началото на уникалния 
модел на домашна грижа, признат днес за революционен начин на 
третиране на психично болни, въпреки резервите на част от 
психиатричната общност, съгласно архивите (Roosens & de Walle, 
2007). Онова, което впечатлява в модела, е състрадателното и 
толерантно отношение на местната общност в епоха, в която 
душевното страдание се възприема като форма на обсесия от 
демони, а основните методи на лечение са „бичуване, попарване, 
разтягане на крайниците, или глад“ (http://ncronline.org/news/global/ 
inspired-dymphna-belgium-town-welcomes-mentally-ill). Уникалното в 
модела е, че психично болният, който впрочем не се нарича 
„пациент“, а просто „пансионер“ („boarder“), се третира като член 
на семейството, или както сполучливо го описва Mike Jay: „включен 
във всичко, и по-специално насърчаван да създаде силна връзка с 
децата, една връзка, която се разглежда като полезна и за двете 
страни. Очаква се поведението на пансионерада отговаря на едни и 
същи основни стандарти, както и на всички останали, макар също 
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така да е ясно, че той или тя може и да няма същите ресурси за 
справяне като другите. Странното поведение се игнорира, когато е 
възможно, а при необходимост се третира с дискретност. Тези, 
които отговарят на тези стандарти, са "добри"; други могат да бъдат 
описани като "трудни", но никога не "лоши", "тъпи" или "луди". 
Пансионерите, които не са в състояние да се справят на тази 
основа,се приемат обратно в болницата: това неизбежно се 
разглежда като наказание, и всеки се надява, че престоят "вътре" ще 
бъде възможно най-кратък“ (https://aeon.co/essays/geel-where-the-
mentally-ill-are-welcomed-home). 

В книгата си “Geel Revisited After centuries of mental 
rehabilitation”, части от която са достъпни в интернет, авторите 
Eugeen Roosens и Lieve Van de Walle (2007) правят анализ на 
„Случаят Гел“ на базата на архивни източници от 19 век и 
представят основните тези в дискусията относно системата на 
домашна грижа за психично болни. „Случаят Гел“ се разглежда в 
две основни перспективи – като продукт на религиозния канон и 
като следствие от зараждането на идеята за „моралното лечение“, 
включващо освобождаване от веригите, „чист въздух“, занимателна 
терапия и възможност за връщане обратно в общността. Другата 
перспектива, споделяна от психиатрите, разглежда модела на 
домашна грижа като „квази-феодална изолация“, която държи 
болните далеч от постиженията на медицината и по този начин им 
отказва достъп до подходящо лечение. (https://aeon.co/essays/geel-
where-the-mentally-ill-are-welcomed-home) 

За отбелязване е, че реформаторътФилип Пинел, който пръв 
премахва оковите от душевно болните в приюта Салпетриерв 
Париж в края на 18 век, декларира, по думите на Mike Jay, че 
фермерите от Гел са може би най-компетентните лекари, пример за 
това кое може да се окаже единственото разумно лечение на 
лудостта, което лекарите трябва от самото начало да разглеждат 
като идеал. Неговият ученик Жан-Етиен Доменик Ескирол споделя, 
че в тази система „лудите са въздигнати до достойнството на 
болните“. https://aeon.co/essays/geel-where-the-mentally-ill-are-
welcomed-home 

Системата на домашна грижа първоначално се отличава тъкмо 
с отсъствието на медицинско лечение. С развитието на медицината 
и в частност на психиатрията, домашната грижа се съпътства от 
медицинска. През 1850 г. официално отговорността по контрола 
върху системата се прехвърля от църквата на държавата, като 
семействата започват да получават известна сума пари за сметка на 
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надзор от страна на здравните власти. Пациентите започват да 
преминават задължителни и редовни прегледи.  

През 1938 г. броят на „пансионерите“ достига впечатляващата 
цифра от 3,736, а към 1970 г. наброяват около 1,600 души, по данни 
на Ray Cavanaugh  (http://ncronline.org/news/global/inspired-dymphna-
belgium-town-welcomes-mentally-ill). В момента обаче, не много 
семейства поддържат тази уникална практика. Малцина от тях 
изобщо живеят във ферми, а трудът е механизиран; друга част, по-
голямата, от жителите на Гел са заети в мултинационални компа-
нии, а живеенето в апартамент прави трудно полагането на грижи за 
„пансионер“. От друга страна, терапията и грижата за хората с 
психични проблеми отдавна е деинституционализирана и се 
осигурява чрез разнообразни програми и услуги в общността. В 
този смисъл, тази уникална практика е обречена на отмиране.  

Въпреки това, днес няма съмнение, че моделът на домашна 
грижа се признава за предшественик на съвременните психиат-
рични програми в общността. Някои, като Eugeen Roosens (по 
думите на Ray Cavanaugh), твърдят, че Гел е пример за първата 
терапевтична общност в Европа. Международният конгрес по 
психиатрия през 1902 г. в Анверпен официално обявява модела на 
домашна грижа за най-добра практика и пример за подражание, 
когато е възможно (Cavanaugh, 2015; Roosens & de Walle, 2007). 

 
3. Съвременни импликации 
 
При все, че през Средновековието е съществувала известна 

доза толерантност към психично болните (Моra, 1992, цит. по 
Градев, 2010), трудно можем да си обясним ефективността на 
модела само с християнските ценности на хуманността, милосър-
дието и съпричастността, макар те да са в основата на грижата за 
хора с отклонения. Всъщност, онова, което прави този въпрос 
изключително интересен днес, е естественият начин, по който 
общността приема и третира хората с психични проблеми във 
времената на веригите, екзорсизма и мозъчните трепанации като 
основни методи на лечение на „лудостта“. Според Roosens & de 
Walle (2007), безспорните предимства на тази система, признати 
още от наблюдателите през 19 век, се състоят именно в социалното 
интегриране на психично болните в семейството и местната 
общност, във възможността да се трудят, да участват във всички 
видове социална активност и да развиват съхранените си 
способности и умения (с. 27). Нещо повече, жителите на Гел са 
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убедени в „нормалните измерения“ на всеки отделен пациент, върху 
които да се надгражда или които да бъдат запазени. Авторите 
намират, че добронамерените отношения между местните жители и 
пациентите се дължат тъкмо на факта на тяхното дълговечно 
споделено ежедневие (пак там). В общи линии, налага се впечатле-
нието, че тъкмо социалната подкрепа, мрежата на общуване, свобо-
дата, без да се прилагат никакви специални методи на третиране, в 
това число и медицински, поне в началото, правят от модела 
уникална форма на деинституционализация.  

Съществуват много анекдотични свидетелства за „пасионери“, 
които са прекарали живота си с цели генерации на семействата, в 
които са били настанени. Твърди се, че посетителите на града 
трудно различават местните от „пансионерите“ по тяхното социал-
но поведение. И макар да са налице ефекти на стигмата на психич-
ната болест върху част от настоящите „пациенти“ или „клиенти“ 
(Roosens & de Walle, 2007), езикът и отношението на местната 
общност и днес се отличава с толерантност и избягваненаетикети. 
Хората с ментални проблеми се разглеждат като „специални“ или 
„различни“, но при всички случаи не „психично болни“. Според 
Ray Cavanaugh (2015), това са може би по-коректните термини, тъй 
като сред пансионерите винаги се намират и хора с умствена 
изостаналост и други специални нужди. Впрочем, известно е, че в 
онези далечни временана началото на домашната грижа психичните 
заболявания и умствените увреждания съвсем не са били разгра-
ничавани. Днес към храма на Света Димфна в Гел са устремени 
хора с всякакъв тип увреждания, водени от упованието на възмож-
ното изцеление.  

Неизбежно е да потърсим връзка със съвременната ситуация на 
деинституционализация на грижата за хората с психични и 
умствени проблеми в нашите географски ширини. Днес тук се 
инвестират значителни усилия в осигуряването на възможности за 
социално включване през подходите за спазване на човешките 
права, защитата от дискриминация, партньорството, участието и пр. 
Залага се на повишаване на информираността на обществото, раз-
ширяване на мрежата от психично-здравни и социални услуги в 
общността, в това число на приемната грижа, стимулиране на 
уменията за самостоятелен и независим живот и други пътища към 
преодоляване на социалното изключване и дестигматизация на 
различията. Тъй като процесите на деинституционализация у нас 
нямат дълга история, изучаването на ефективността на подкрепата 
за хората с психични разстройства и различни по вид увреждания 
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тепърва предстои. Вероятно съществуват и се развиват практики, 
които могат да бъдат определени като ефективни от гледна точка на 
повишаване на качеството на живот и степента на интегрираност в 
общността на хората в неравностойно положение. При всички 
случаи, системата на домашна грижа за хора с психични отклоне-
ния, известна като „Случаят Гел“, макар да изглежда анахронизъм, 
е вдъхновяваща с измеренията на терапевтичния си ефект и на една 
реално случила се интеграция. 

 
4. Вместо заключение 
 
Нямах друг избор, освен да представя този текст по-скоро в 

есеистичен, отколкото в строго научен стил. Това не е възможно. 
Но пък съм убедена, че си струва, когато говорим за съвременните 
аспекти на социалното включванена „онези, които са изпаднали 
извън мрежата, които са скъсали връзките, свързващи останалите от 
нас в обществения ни договор, които вече не са в състояние да се 
свържат“, по думите на Ray Cavanaugh, да знаем, че има шанс това 
наистина да се случи. 
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идеи в теорията на игрите – от класическата игрова теория до 
теорията на драмата. За да стане теорията на игрите по-приложима в 
моделирането на конфликти тя трябва да моделира не само рацио-
налността на играчите, но и тяхната ирационалност. Факт е, че хората 
са едновременно рационални и ирационални. Следователно, поведен-
ческото моделиране трябва да е наясно как и кога един човек е 
рационален и как и кога е ирационален. 

Ключови думи: поведение, игра, драма, рационалност, ирацио-
налност 
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ideas in the theory of game – from the classical game theory to the theory of 
drama. To become the theory of game more applicable in conflicts modeling it 
must be modeled not only the rationality of players, but their irrationality. The 
fact is that people are both rationality and irrationality. Therefore, behavioral 
modeling should be aware of how and when a person is rationality and how and 
when is irrationality. 
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1. Въведение 
 
Съществуват две страни на отношението “човек–общество”, 

които са свързани както двете страни на една монета – не могат 
една без друга. От едната страна стои желанието на всеки човек да 
живее в общество от себеподобни, защото така сме устроени, така 
оцеляваме и така се размножаваме. От другата страна често изпа-
даме в конфликти ситуации със себеподобните си. Конфликтите 
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между хората са част от човешката същност, един от двигателите на 
човешкото развитие и тяхното пълно премахване навярно е утопия. 
От научна гледна точка трябва да моделираме, анализираме и 
изследваме конфликтите, а от човешка гледна точка най-важното е 
да решаваме конфликтите по задоволителен на страните начин. 

Всеки човек е изправен пред необходимостта постоянно да 
взема решения, защото този процес лежи в основата на всяка 
целенасочена човешка дейност. От една страна част от тези реше-
ния са дългосрочни, други са средносрочни, но има и краткосрочни 
решения, а от друга страна имаме важни и маловажни решения. 
Независимо от дългосрочността и важността на решенията те 
трябва да бъдат работещи, обосновани, логични, устойчиви, навре-
менни и да са свързани с постоянно променящата се среда. Такива 
решения се наричат рационални. От тук можем да направим извода, 
че всеки индивид постоянно взема рационални, почти рационални и 
ирационални решения, т.е. решения които донякъде са рационално, 
но имат естествено и ирационални съставки. 

Проследявайки публикациите, свързани с вземането на реше-
ния ще се сблъскаме със следния парадокс – понякога говорим за 
наука или теория за вземане на решения, а друг път за изкуство за 
вземане на решения. Между наука и изкуство има една съществена 
разлика, обусловена от самата им природа. Науката може да бъде 
овладяна по пътя на системното изучаване, логиката и модели-
рането, докато усъвършенстването в изкуството в най-общ план се 
придобива чрез изучаване на образци, добри практики, многократни 
упражнения и натрупване на опит. Ние тук ще наблегнем на науката 
и затова ще говорим за теорията за вземане на решения. 

От една страна вземане на решения в условията на конфликт е 
част от общата теория за вземане на решения. От друга страна 
анализирането на сблъсъка на интересите на няколко индивида в 
определен времеви момент се явява един основен проблем на 
изучаване от страна на конфликтология, психологията, математи-
ката, икономиката, мениджмънта, социологията, правото, политоло-
гията, военната наука и в по-малка степен от другите науки. 
Задачата за моделиране на сблъсъка на интереси може да се 
дефинира най-общо по следния начин: Индивидът трябва да избере 
един от няколко възможни изхода в условията на конфликт, като 
той има лични предпочитания към тези изходи и се стреми да 
получи определен резултат. 

Известно е, че индивидът може до някаква степен да управлява 
променливите фактори, които определят изходите в условията на 
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конфликт, но той често няма пълна власт над тях. Понякога взе-
мането на решения зависи от действията и интересите на няколко 
индивида, поведението на които често е непредсказуемо и интере-
сите на които може частично или цялостно да не се припокриват. В 
други случаи крайният изход може да зависи от действието на 
множество независими случайни фактори, които да пречат на 
индивида да реализира своите цели. Това налага да се търси няк-
акъв компромис в интересите на индивидите и намиране на някакво 
приемливо за всички участници в конфликта компромисно реше-
ние. При придържане към такова поведение от страна на отделните 
играчи в игровия модел, се определя тяхното рационално поведе-
ние. Всичко това води до построяването на сложни модели в 
теорията за вземане на решения в условията на конфликт, която е 
част от теорията за вземане на решения в условията на неопре-
деленост. 

 
2. Основи на класическата теория на игрите 
 
Поведението на индивидите, попаднали в конфликтни ситуа-

ции, от дълги години се изучава, но през XX век се усеща необ-
ходимостта от създаването на теория за формулиране на общи 
принципи за ръководство на рационални действия от страна на 
индивидите. Единствената такава математическа теория, появила се 
в първата половина на XX век, се явява теорията на игрите. В някои 
отношения наименованието „игра” е неудачно, тъй като то ни на-
вежда на мисълта, че теорията на игрите разглежда ситуации, при 
които липсват социални стълкновения и компромисни решения. 
Действително Джон фон Нойман и Оскар Моргенщерн през 1944 г. 
в своята класическа книга „Теория на игрите и икономическо 
поведение“ се опитват да покажат много по-широката приложимост 
на тази нова научна теория [12]. Тук трябва да обърнем внимание на 
новата гениална идея, а именно – математическо моделиране на 
икономическото поведение на хората. От факта, че вземането на 
икономически решения по принцип е в условието на конфликт, 
следва, че в теория на игрите имаме математическо моделиране на 
икономическото поведение на хората в условията на конфликтни 
ситуации. 

Историците дискутират кой първи и в каква дълбочина е въвел, 
обосновал и положил научните основи на теорията на игрите – 
Джон фон Нойман (1903–1957) или Емил Борел (1871–1956). Пър-
вите задълбочени идеи за построяване на математически модели 
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при стълкновението на интересите и анализ на схема за стра-
тегическо взаимодействие на индивидите се приписват на фон 
Нойман, изложени в неговите статии от 1928 и 1937 г. Трябва да 
отбележим, че до излизането на книгата [12] на Джон фон Нойман и 
Оскар Моргенщерн през 1944 г. в света други сериозни научни 
публикации на подобна тема почти не се появяват. Вероятно това е 
причината тази книга с появата си да възбужда толкова голям 
интерес и всеобщо възхищение. Много малко научни трудове с 
някакво математическо съдържание предизвикват широк отзвук 
както в математическите, така и в нематематическите научни 
списания и общества [9]. 

Класическата теория на игрите често се дефинира като мате-
матическа теория, която построява модели и установява правила на 
поведение в конфликтни ситуации, които осигуряват най-добри 
резултати за индивидите в определен смисъл. В момента теорията 
на игрите се разглежда като клон на приложната математика или 
по-точно на един неин дял, известен още като “изследване на 
операциите”. 

За да може една конфликтна ситуация да се подложи на 
математически анализ, трябва точно да се формулират правилата на 
играта. Те представляват система от условия, които определят 
възможните действия на играчите, обема на информацията на всеки 
от тях, редуването на ходовете, а също така и резултата, до който 
довежда дадена съвкупност от ходове. Разбира се за нуждите на 
количествения анализ на игровия модел тези резултати трябва да 
могат да се изразяват числово. 

Когато говорим за теорията на игрите трябва заслужено да 
отбележим името на Джон Неш, един от най-ярките пионерите в 
тази област, както и неговите заслуги в некооперативните игри и 
“теорията на равновесието”. През 1950 г. Неш въвежда понятието 
равновесие в безкоалиционните игри, понятие по-известна впослед-
ствие като “равновесие по Неш” или “критерий на Неш” [10] [11]. 
Най-общо равновесието по Неш може да се определи като такова 
специфично общо състояние на играта при което нито един играч 
не може едностранно да подобри своето лично състояние. За огром-
ния си научен принос върху теорията на игрите през 1994 г. той 
получава Нобелова награда по икономика. 

Създателите на класическата теория на игрите си поставят за 
цел да разработят теория, определяща на всеки индивид рационално 
поведение във всяка ситуация, която може да възникне. Тези творци 
гледат на нея като на статична теория, която е първата стъпка към 
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създаване на обща динамична концепция на рационално поведение 
на различните играчи в условията на пазарна икономика. Надеж-
дите на авторите да създадат всеобща нормативна теория на 
рационалното поведение обаче се оказват безрезултатни или по-
точно казано почти безрезултатни. Причините за този разочароващ 
резултат могат да се търсят от една страна в съществуването на 
различни нелинейни ефекти, свързани с поведението на индивида, 
които не позволяват използването на класическата теория на игрите 
като всеобщ инструмент за анализ на решения при реални конфлик-
ти. По друг начин казано хората не са изцяло рационални при 
вземане на своите решения. От друга страна това са големите 
различия в реалните конфликтни ситуации, тяхното многообразните 
и специфични особености. Естествено това води до развитие, 
разширяване и разклоняване на тази теория с цел тя да намира все 
по-голямо реално приложение. 

Заслужава внимание факта, че матричните игри – един 
класически модел на конфликт между двама играча, се радват на 
широка популярност и реална приложимост. Самото разработване 
на математическия инструментариум на тези игри е пряко свързано 
с теоретичното и приложно развитие на математическото програми-
ране и теорията за неподвижната точка, т.е. тук ние виждаме как 
развитието на теорията на игрите стимулира развитието на други 
клонове от математиката [8]. 

По принцип в един игрови модел имаме сблъсък на интересите 
на поне двама индивида. Съществуват игрови ситуации при които 
определен индивид трябва да постигне дадена цел без да може 
точно да се формулират своите противници, участници в играта. В 
този случай казваме, че имаме игра с природата като индивида се 
явява разумен играч и се стреми да получи оптимален в някакъв 
смисъл резултат, а природата (другия играч) притежава механизъм 
за случаен избор на своите стратегии и евентуално пречи на 
индивида да получи своя оптимум. 

Моделирайки реалния живот, имаме деление на игрите на 
некооперативни и кооперативни игри в зависимост от това дали се 
дава възможност на играчите да образуват коалиции с цел да 
подобрят своя краен резултат. Практиката показва, че един и същ 
играч може да участва в няколко коалиции и всяко едно негово 
участие в определена коалиция да задоволява част от интересите 
му. Възможно е също така един играч да участва в две различни 
коалиции, имащи частично несъвпадащи интереси. Това прави 
създаването на кооперативни модели много обемисто и трудно. 
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3. Преход към метаигрите 
 
Ограниченият подход на класическата теория на игрите към 

поведенческото моделиране и вземане на решения в реални 
конфликти води до търсене на възможности за преодоляване на тези 
ограничения. Във връзка с развитие на основните идеи в теорията 
на игрите през 1971 г. Найджъл Хауърд публикува книгата си 
„Парадокси на рационалността: Теория на метаигрите и полити-
ческо поведение” [6]. В нея той показва ограничеността на 
рационалните принципи в класическата теория на игрите и излага 
теорията на метаигрите, обяснявайки защо рационалните играчи 
понякога губят ирационално. Теорията на метаигрите се явява една 
съществена модернизация на класическата теория на игрите, да-
вайки методи за по-задълбочен анализ на реални конфликти, където 
съществува ирационалност. 

Целта на всяка игра е максимизация на изгодата от всеки 
играч, участник в играта. Бъдейки рационални, играчите осъзнават 
също, че техните противници никога няма да допуснат възмож-
ността те да получат максимална печалба, защото интересите им не 
са еднопосочни. Единственото, на което разчитат като рационални 
играчи, е възможността за избор на най-добрия вариант измежду 
лошите (минималните печалби или максималните загуби). Оттук 
следва първият принцип на класическата теория на игрите – „бъди 
внимателен, избирай най-доброто – максималната печалба (страте-
гия максимин) или минималната загуба (стратегия минимакс) из-
между лошите, които ти предоставя твоят рационален противник“. 
Ако един играч постъпва по друг начин, значи постъпва неразумно. 

Равенството на двете стратегии (минимакс и максимин) 
определя рационалното решение на антагонистичната игра. Именно 
това равенство се явява най-проблематичното място в методоло-
гическото обосноваване на класическата теория на игрите. Същест-
вуват антагонистични игри, в които няма рационален изход, т.е. 
нито един изход не изпълнява изискването за равенство на мини-
максната и максиминната стратегия. Според Хауърд това е пора-
жение на идеята за рационалността. 

С цел да се спечели една игра (класическа игра или метаигра) 
са разработени редица алгоритми за победа. Най-популярна е 
системата за победа в игра при двама играча, наречена минимаксна 
процедура. Тя се базира на идеята, че всеки играч се явява разумен. 
Основните критики към минимаксната процедура са огромното 
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“дърво на решенията”, които повечето игрови модели генерират, а 
също така и сложните критерии за оценка на изходите. От една 
страна, шахматът има прости критерии за оценка на изходите, 
победа или загуба, но толкова огромно и сложно дърво на въз-
можните ходове, че никой съвременен суперкомпютър не може да 
го изчисли. От друга страна, игровите моделите на военни конфлик-
ти имат невероятно сложна система за оценка на изходите. 

На практика за оценка на изходите се прилагат различни 
евристични методи. Например за ограничаване размера на дървото 
на решенията на практика се прилагат опростени версии на 
основния алгоритъм, основно базирани на генерирането на дърво до 
няколко нива и оценка на така получените изходи. Това естествено 
влошава качеството на модела. 

Класическата теория на игрите става още по-проблематична 
при безкоалиционните игри, които допускат в някакъв смисъл 
сътрудничество между играчите. Да си припомним, че съгласно 
критерия на Неш [11] изходът е рационално решение на играта 
тогава и само тогава, когато нито един играч не може едностранно 
да гарантира подобряване на своя краен резултат. На практика 
потребността от консултации, водене на преговори и търсене на 
взаимно приемлив компромис в бизнеса и политиката стават главен 
мотив за създаване на по-реалистична теория за вземане на 
рационални решения в конфликтни условия. Умението да се отчи-
тат не само действията на участниците в конфликта, но и техните 
възможни контрадействия и действията на контрадействията, се 
явява необходимо условие за задълбочен и ефективен анализ при 
разрешаване на конфликти. 

Трябва да сме наясно, че ирационални действия, емоции, лъжи, 
неверие, заплахи и обещания съществено влияят върху изменение 
на предпочитанията и от там – на поведението на играчите и 
същинското развитие на конфликта. От тук, главното предназна-
чение на теорията на метаигрите е анализиране на взаимните 
реакции и контрареакции на всички играчи без изключение, т.е. 
анализ на действията на всеки играч, като се отчитат възможните 
реакции на другите играчи. Следователно  метаигрите позволява на 
играчите: 

(1) Да разширят класа на стабилните изходи в играта; 
(2) Да анализират и контролират реакциите и контрареакциите 

на играчите; 
(3) Да използват по-реалистични критерии за рационалност и 

да разпознават някои кооперативните решения; 
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(4) Да отчитат изменението на своите предпочитания и емоции 
при вземане на решения. 

В теорията на метаигрите се доказва, че броят на възможните 
разширения е достатъчен, за да се разкрият всички изходи на 
стабилност. 

 
4. За хиперигрите 
 
Хиперигрите са модели на конфликти, в които един или повече 

играчи не са напълно запознати със същността на конфликтната 
ситуация. Понятието хиперигра е въведено за първи път от Бенет и 
Дандо през 1977 г. като разработват първото реално приложение на 
този подход в анализа на завладяването на Франция от страна на 
Германия през 1940 г. по време на Втората световна война [3]. 

Играчите в една хиперигра могат: 
(1) Да имат погрешни разбирания за предпочитанията на един 

или повече от останалите играчи; 
(2) Да имат погрешно разбиране за опциите, които са достъпни 

за останалите играчи; 
(3) Да имат неясна представа за всички играчи, които участват 

в хипериграта; 
(4) Да имат всяка една комбинация от горните три грешни 

интерпретации; 
(5) Да имат своя лична гледна точка за това, как всеки друг 

играч вижда хипериграта по отношение на играчите, опциите и 
предпочитанията. 

Действията на даден играч отразяват личното разбиране за 
стабилността на изходите, което означава, че са определени според 
неговото лично възприемане на реалността. Въпреки това 
алгоритъмът за анализ на стабилността при метаигри може да бъде 
приложен и при анализа на хиперигри. Стабилността на изходите от 
гледна точка на всеки играч се пресмята според начина, по който 
той възприема хипериграта. Общите равновесия са на база на 
резултатите за стабилност, определени поотделно за всеки играч. 

 
5. Конфликтен анализ 
 
Конфликтният анализ започва своето развитие и практическо 

приложение през 80-те години на XX век и представлява набор от 
удобни и практически методи за прилагане на идеите на теорията на 
игрите (класически игри, метаигри и хиперигри) при моделирането 
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на поведението на играчите и решаването на реални конфликти. 
Формално игровият модел на конфликта е ситуация, при която 
двама или повече индивида са в спор относно решаването на 
определен въпрос или разпределението на ограничени количества 
блага. Възможните действия на играчите се наричат опции. Всяко 
множество от опции, които един играч може да използва, се нарича 
стратегия. Изборът на стратегия на всеки от играчите се нарича 
изход или ситуация. 

Ако един изход е логически невъзможно да възникне или е 
много малко вероятно да възникне, той се нарича неосъществим. 
Неосъществимите изходи се премахват от играта и така се опростя-
ва игровия модел. След това осъществимите изходи за даден играч 
могат да се подредят, като се започне с най-предпочитаните, с оглед 
на това да се определи векторът на предпочитанията на играча. Във 
вектора на предпочитанията се допуска нетранзитивност, както и 
няколко изхода да бъдат еднакво предпочитани. Всеки вектор на 
предпочитанията на играча може да се интерпретира като негова 
гледна точка по обсъжданите ситуации и за начините за разре-
шаване на конфликта. 

В заключение можем да кажем, че общото и различното в 
класическата теория на игрите и конфликтния анализ се формулира 
по следния начин [4]: 

(1) От гледна точка на класическата теория на игрите един 
играч се държи разумно или има рационално поведение тогава и 
само тогава, когато избира всеки изход, чиято полезност не зависи 
от действията на неговите противници. 

(2) От гледна точка на конфликтния анализ всеки играч се 
държи разумно, ако се съобразява с действията на останалите 
играчи и относно тях избира т. нар. стабилен изход. Стабилен изход 
за даден играч се нарича изход, който не може да бъде сменен от 
играча с по-предпочитан от него изход без изменение стратегията 
на противника (стратегиите на останалите играчи). 

 
6. Теорията на драмата 
 
След разработването на практическо ориентирани дилеми в 

рамките на теоретико-игровия подход Хауърд, чрез понятието 
„метарационален подход“, достига до необходимостта от разра-
ботване на ново научно направление в анализа и решаването на 
конфликти модели, наречено от него "теория на драмата". 
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Теорията на драмата се ражда през 1991 г., когато Найджъл 
Хауърд, Питър Бенет, Джим Брайънт и Морис Бредли на среща в 
Шефилд решават, че техният подход към теорията на игрите 
изисква нова парадигма [7]. 

При всичките си разширения и модернизации на класическата 
теория на игрите остава неприкосновено едно съществено изиск-
ване – неизменяемост на правилата на самата игра. Изискването 
характеризира смисъла на рационалното поведение на играчите. 
Подобна рационалност се нарича нормативна. Нормативната рацио-
налност напълно изключва всякакво творчество на участниците в 
конфликта по усъвършенстването на самата игра. Ако такова 
творчество е допустимо, рационалността приема всяко поведение, 
което е насочено към постигане на по-добро решение на конфликта 
за всички играчи. Подобна рационалност е невъзможна без емоции, 
спонтанност, инициатива, желание на играчите да реализират себе 
си. Такава рационалност се нарича творческа. 

Теорията на драмата е създадена именно като опит за развитие 
на теорията за анализа на поведението на играчите и решаване на 
конфликти на основата на творческата рационалност. През 1992 г. 
Хауърд, Бенет, Брайнт и Бредли публикуват специален манифест за 
създаване на теорията на драмата като ново направление в теорията 
на метаигрите [7]. 

В теорията на драмата се отчитат човешките, емоционалните и 
социалните аспекти, необясними от теорията на „рационалния 
избор“. Трябва да подчертаем, че според нейните създатели теория-
та на драмата е аналитична теория със строга математическа обос-
новка. В нея играчите се наричат „герои на драмата”. Това понятие 
отразява възможността те свободно да приемат произволни 
решения по изменение на параметрите на своята игра. 

Тук е много важна следната бележка. Играта в класическия си 
смисъл е „тежка игра“. По нейните правила играчите не могат да 
изменят нито своя състав, нито своите действия, нито изходите, 
нито своите предпочитания. Що се отнася до драмата, тя е „мека 
игра“ – на героите се разрешава да я модифицират в произволни 
направления, за да достигнат до единна позиция. 

Драмата е способна на самокорекции, няма ограничения участ-
ниците в нея се намесват, за да създадат единна позиция, водеща до 
създаване на нови игри дотогава, докато се намери оптимално 
решение за всички нейни герои. 
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Ако драмата е сложна, тя се разпада на няколко свързани 
структурно един с друг епизоди, като в общия случай всеки епизод 
преминава през шест свързани един с друг стадия: 

(1) Завръзка на драмата – формиране състава на героите, 
техните действия, изходи, предпочитания, възможни начини за 
формулиране на решения; 

(2) Развитие на драмата – героите формират своите позиции и 
се информират един друг за своите позитивни и негативни позиции; 

(3) Позитивно решение на драмата – ако позициите на героите 
са съвместими, то драмата преминава в своето позитивно 
разрешение; 

(4) Кулминация на драмата – ако отсъстват съвместими 
позиции, героите на драмата се опитват да съгласуват своите 
възгледи и убеждения един с друг по обсъжданите проблеми. 
Изходът от тази фаза може да е положителен или отрицателен, т.е. 
героите се връщат към предходния или отиват към следващия 
стадий; 

(5) Конфронтационна фаза на драмата – героите на драмата не 
достигат до положително решение и окончателно се отказват да го 
търсят. Така те достигат до планирането на предстояща борба един 
с друг; 

(6) Фаза на изпълнение – героите на драмата осъществяват на 
практика плана, разработен на стадия, чрез положително или 
отрицателно решение. 

 
7. Заключение 
 
Разработена първоначално преди всичко като средство за 

обяснения на икономическото поведение, теорията на игрите се 
развива и сега намира приложение в много различни научни 
области. Вече има сериозни успехите в анализа на поведението на 
животните, включително в модерните теории за развитието на 
видовете чрез естествения отбор. 

Заради интересни игрови модели като "дилемата на затвор-
ника", формулирана от Албърт Тъкър през 1950 г., при които 
взаимната корист е във вреда на всички, съвременните направления 
на теорията на игрите се използват в етиката, философията и 
правосъдието [1] [2]. 

Когато говорим за разширяващото се развитие на теорията на 
игрите трябва да отбележим следната особеност. От една страна се 
образуват все нови и нови нейни дялове, определени преди всичко 
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от областта на приложение. От друга страна имаме използването на 
елементи от теорията на игрите в разнообразни полета на изслед-
вания, без обособяване на цялостна и завършена научна теория. 
Това дава основание да предполагаме, че в близкото бъдеще ще се 
оформят нови дялове от теорията на игрите. 

В последните години сме свидетели на факта, че конфликтните 
игрови модели привлякоха вниманието на информатиците. Тук 
става дума не само за много популярните компютърни игри (забав-
ни или сериозни), но и за прилагането на тези модели в изкуствения 
интелект и най-общо казано в моделирането на човешкото пове-
дение. Определено можем да кажем, че обединяването на усилията 
на теорията на игрите и информационните технологии има голямо 
бъдеще при моделиране на много чисто човешки дейности, както и 
при анализа на сложните човешки взаимоотношения [5]. 

Накрая трябва да отбележим, че научният инструментариум на 
теорията на игрите притежава необходимите качества да съчетава 
математическата рационалност с човешката психология и незави-
симо от използването на математическа терминология да служи за 
построяване на не много сложни модели на човешко поведение при 
вземане на решения в условията на конфликт. Така теорията на 
игрите, появила се като чисто академично поле за изява, в настоя-
щия момент се превръща в практически използваем научен инстру-
мент за широк кръг специалисти, занимаващи се с моделирането на 
човешкото поведение и вземане на решения при конфликти. 
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Резюме: В доклада на обсъждане са подложени някои съвременни 

концепции за адаптацията на индивидите към социалната среда. 
Изведени са емпиричните индикатори на адаптацията, основани на 
теоретичните схващания за нея. Представен е методът за измерване на 
адаптацията, конструиран от А. Величков и кол. преди повече от 25 
години. Направен е опит за проверка на надеждността на инструмента и 
пригаждането му за използване в съвременни условия, като са показани 
психометричните му характеристики и факторната му структура. 
Статистическите процедури са извършени с IBM SPSS Statistics 21. 

Ключови думи: социална среда  
 
Resume: The report discussed some modern concepts of adaptation of 

individuals to the social environment. Outlines the empirical indicators of 
adaptation based on theoretical conceptions of it. Presented a method for 
measuring adaptation, designed by A. Velichkov al. more than 25 years. An 
attempt was made to verify the reliability of the tool and its adaptation for use in 
modern conditions as shown psychometric characteristics and factor structure. 
Statistical procedures were carried out with IBM SPSS Statistics 21. 

Key words: social environment 
 

 
Терминът „адаптация“ е един от често използваните в психо-

логията. Той има статута на логически конструкт, т.е. той е понятие, 
на което не съответства някакъв конкретен факт от действи-
телността. [1]. Терминът е създаден, за да се означат многоаспект-
ните и сложни процеси, които се пораждат при взаимодействието на 
личността с непозната за нея среда. Освен това с него се означават и 
протичащите процеси при постоянното следване на динамиката на 
средовите фактори, и своевременният отговор на личността, чрез 
адекватно действие, позиция или промяна в стратегията. Различните 
автори влагат различно съдържание в разбирането на адаптацията. 
Някои дори я интерпретират само в термините щастие, социална 
активност или удовлетвореност на личността, което обаче не из-
черпва всички нюанси на взаимоотношението личност – среда в 
процеса на приспособяването. 
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Най-популярни са схващанията, че адаптацията отразява ня-
каква степен на съответствие между вътрешните условия на 
личността и условията на средата. Съответствието има комплексен 
характер и поради тази причина психологичният анализ се насочва 
към различни негови страни. Значим аспект в това отношение е 
разглеждането на адаптацията на човека към съществуващите 
социални отношения. Градев (1976) я определя като състояние на 
равновесност на личността със социалната общност. Постигането на 
равновесност, предполага овладяване и вътрешно възприемане на 
даденостите на социалния живот [2]. 

В психологията на труда са разпространени теориите за съот-
ветствието между индивид и трудова среда. Обект на психологичен 
анализ са две форми на съответствие. Първата форма отразява 
съответствието между личните потребности и ценности и предла-
ганите от средата условия за тяхното реализиране. Проучва се 
възможността индивидът да получава награди, които отговорят на 
неговите желания (Tziner, 1983) [3]. Втората форма отразява съот-
ветствието между изискванията на средата и наличните способ-
ности на индивида. Един от значимите аспекти на тази форма е 
съгласието между характеристиките на съдържанието на труда и 
особеностите на индивида (Kulik et al,1987) [4]. Caplan (1987) 
разглежда степента на приспособяване като количеството на 
подобряване на съответствието между индивида и средата с течение 
на времето [5]. Тези схващания имат две ограничения по отношение 
разбирането на адаптацията. Първо, те приемат че адаптирането на 
индивида има само една дименсия – степен на съответствие между 
него и средата. Като се има предвид, че няма еднозначно разбиране 
в какво се състои това съответствие, то теоретичната интерпретация 
на адаптацията, особено от гледна точка на психологията на 
личността, до голяма степен е неясна и неудовлетворителна. Второ, 
липсата на съответствие между някои изисквания на средата и 
определени качества на индивида все още не означава липса на 
адаптация, тъй като хората са способни да се променят, а така също 
да използват други свои качества и ресурси, за да компенсират 
даден дефицит. Означава ли това, че успешното компенсиране на 
дадено несъответствие без то да бъде премахнато не повишава 
адаптацията? Не е ясно също така по какъв критерий могат да се 
разграничат съществени от несъществени за личността несъответ-
ствия и да се проследи влиянието им върху адаптацията. 

Hettema (Hettema, Kenrick, 1989) също така разглежда адапта-
цията като съответствие между личност и ситуация. Той уточнява, 
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че това е динамично равновесие между когнитивните структури на 
индивида и състоянието на средата. В регулацията на взаимоотно-
шенията индивид–среда се очертават три подсистеми – стратеги-
ческа, тактическа и за контрол. Стратегическата подсистема е 
насочена към достигане на определени цели на индивида и отразява 
личните намерения да се използват, модифицират или изменят 
ситуациите в определена посока. Тактическата подсистема се 
състои от спонтанни реакции на нарушеното равновесие. Те пред-
ставляват типични начини на реагиране в дадени ситуации и могат 
да бъдат насочени или към когниции, или към ситуативни елемен-
ти. Системата за контрол е отговорна за достигането на състояние 
на адаптация. Контролът се разглежда като способност на индивида 
да модифицира или трансформира ситуацията в съответствие с 
неговите собствени изисквания [6]. 

Иванова (1981) разглежда адаптацията като степен на уравно-
весяване между индивида и социалната среда, което произтича от 
активното отношение на индивида към нейните въздействия и от 
ситуациите, в които действа. Тя разграничава две взаимно свързани 
страни на адаптацията – процесуална и резултативна. Първата 
страна отразява прилагането от индивида на активна целесъобразна 
стратегия, водеща до промени в поведението съобразно измене-
нията на изискванията на средата и личните цели и изисквания. 
Резултативната страна предполага схващането на адаптацията като 
състояние на оптимално функциониране и реализиране на лич-
ността [7].  

Rosse и Miller определят адаптацията като процес, при който 
отношението на неудоволствие от трудовата роля се редуцира чрез 
различни поведенчески или когнитивни механизми [8]. Те пред-
лагат сравнително разгърнат и обоснован модел на адаптация. Той 
притежава едно основно достойнство, а именно – показва адапта-
цията като непрекъснат цикличен процес, който се инициира от 
важни събития, предизвикващи периодична оценка на ситуацията и 
на мястото на индивида в нея. Ако в резултат на оценката се получи 
относително неудовлетворителен ефект, индивидът предприема 
коригиращи стратегии. В случай, че корекциите не доведат до 
задоволителен окончателен резултат, то цикълът се повтаря отново, 
най-вероятно при използването на друга адаптационна стратегия. В 
този смисъл успешната адаптация се дефинира като намиране на 
относителната неудовлетвореност от работата, като резултат от 
ангажиране в някакъв приспособителен механизъм. Успешният 

 140 



преход към новото състояние може да се представи и като процес 
на развиване на нови и целенасочени психологически и пове-
денчески отговори, които постепенно превръщат непознатите и 
стресиращи изисквания на средата в рутинни стимули (вж. фиг. 1). 

 

Стимулиращо 
събитие

Отношение на
неудовлетво‐
реност

Приемане на 
алтернативни 
поведенчески 
отговори

Оценка на 
алтернативните 
отговори

Търсене на 
подкрепа в опита
Ролеви модели
Социални норми

Подходящ момент
Ограничение

Поведение

 
Фиг. 1. Модел на адаптацията 

 
Като се имат предвид всички тези схващания може да се каже, 

че адаптацията е състояние на оптимално функциониране на лич-
ността в дадена среда. С други думи казано, адаптацията е състоя-
ние, в което се отразява субективно приемливото равнище на 
взаимодействие между личността и нейната среда. То е свързано с 
оптималното функциониране, защото последното позволява на 
индивида да достигне своите цели, да съхрани ресурсите си и да 
развие собствения си потенциал в определена среда. Т.е. адапта-
цията е състояние на такива взаимоотношения между личността и 
средата, които позволяват да се осъществи индивидуално-специ-
фична регулация на собственото поведение в процеса на постигане 
на личните и системните цели. 

Определянето на адаптацията на личността към нейната среда 
като състояние на оптимално функциониране поставя въпроса как 
то да бъде измервано и анализирано.  

От субективна гледна точка то може да се разглежда като 
преживяване на психологично благополучие, тъй като последното е 
сумарна когнитивно-афективна оценка на установените взаимоот-
ношения между личността и социалната среда. В литературата 
последното се изучава като глобално състояние на личността, един 
вид резултантна от цялостния жизнен път и постижения на 
индивида. По принцип обаче има основания да се приеме, че и в 
определена социална среда е възможно човек да преживява едно 
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или друго равнище на психологично благополучие, т.е. то може да 
се проучва и като обусловено от конкретни външни фактори.  

Комплексен възглед към психичната адаптация на индивида 
при временно пребиваване в определена социалната среда приемат 
и Tanaka et al. (1994). Според тяхната дефиниция адаптацията е 
състояние на благополучие на индивида, което включва следните 
компоненти: удовлетвореност от пребиваването в средата, социална 
компетентност, чувство на принадлежност, справяне със стресови 
ситуации, физическо здраве и преобладаващи емоционални 
състояния. 

За разлика от горните схващания Ryff дефинира психичното 
благополучие като комплексно състояние на позитивно психологич-
но функциониране, което включва следните индикатори: 

– Приемане на себе си, свързано с позитивни нагласи към себе 
си и чувство за себеуважение. Тя приема, че те са централна 
характеристика на ефективното психологично функциониране. 

– Положителни отношения с другите. Чувство на емпатия и 
привързаност и наличие на близки връзки и топли отношения. 

– Автономия. Наличие на вътрешни критерии за оценка и 
способност за придържане към тях. 

– Контрол над средата. Способност за манипулиране и 
контролиране на комплексна среда. 

– Наличие на дългосрочни жизнени цели. Убеждение, че 
това което непосредствено става има своя дългосрочен смисъл и 
обслужва жизнените планове. 

– Личностен растеж. Възможност да се постигат не само 
непосредствените цели, но също така да се развива личният потен-
циал и човек да израства [9]. 

В съответствие с това разбиране за адаптацията Величков и др. 
правят сполучлив опит и през 2002 година публикуват инструмент 
за измерване на адаптацията [10]. 

В настоящия доклад авторът представя резултатите от соб-
ствено изследване на адаптацията, в което проверява надеждността 
на методиката за изследване на адаптацията двадесет години по-
късно. Използвани са оригиналните скали на въпросника с форму-
лировките на айтемите, направени от авторите. Получиха се резул-
татите, показани в таблицата. 
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Таблица 1 
Консистентна надеждност на скалите на метода за диагностика 

на адаптацията 
 

Скала М SD Алфа 
Ср. 
коре- 
лация 

Skewness Kurtosis 

Приемане  
на себе си 4,43 0,45 .63 .45 -0,60 -0,18 

Личен растеж 4,43 0,44 .67 .39 -1,28 3,64 
Жизнени цели 4,55 0,47 .69 .49 -1,67 3,64 
Автономия 3,71 0,62 .60 .25 0,16 -0,56 
Контрол върху 
средата 3,91 0,38 .35 .23 -0,20 -,79 

Позитивни 
взаимоотношения 3,65 0,50 .65 .26 -0,10 -0,51 

 
Както става ясно от представените резултати скалите се 

характеризират с относително добра вътрешна съгласуваност на 
айтъмите, с изключение на скала „Контрол върху средата“. 

При оценка на нормалността обикновено се вземат предвид 
следните стойности: Kurtosis: 0 – напълно съответства на нормал-
ната крива; (-1, 1) – отлично съответства на нормалната крива; (-2, 
2) – все още добре съответства на нормалната крива. Извън тези 
стойности разпределението не съответства на нормалната крива. 
Положителните стойности означават по-ниска и по-широка крива 
спрямо нормалната, а отрицателните стойности означават по-висока 
и по-тясна крива спрямо нормалната. 

Skewness: 0 – напълно симетрична; (-1, 1) – отлично съответ-
ства на нормалната крива; (-2, 2) – все още добре съответства на 
нормалната крива. Извън тези стойности разпределението не съот-
ветства на нормалната крива. Положителните стойности означават 
скосена отляво крива спрямо нормалната – по-голям брой малки 
стойности, а отрицателните стойности означават скосена отдясно 
крива спрямо нормалната – по-голям брой големи стойности. 

В конкретния случай проверката за нормалност показва, че 
разпределението по шестте скали е в границите на нормалното 
(отлично съответстват на нормалната крива). Изключение правят 
скали „Личен растеж“ и „Жизнени цели“ при които резултатите на 
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отделни изследвани лица са се отклонили от нормалното разпреде-
ление. 

Анализът на получените данни за проверка на факторната 
структура на скалата за измерване на комуникативното безпокой-
ство е извършен чрез факторен анализ на данните Varimax rotation 
по метода на главните компоненти. Стойностите на тестовете 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure (КМО = .916) и Bartlett’s Test (Sig. = 
.000) показват, че данните по скалата са подходящи за факторен 
анализ (за нормите на КМО вж. табл. 2). 

Таблица 2 
Мярка на Kaiser-Meyer-Olkin 

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure 

Адекватност на разпределението на 
стойностите 

0,9 – 1 Отлична 
0,8 – 0,9 Много добра 
0,7 – 0,8 Средна 
0,6 – 0,7 Скромна 
0,5 – 0,6 Мизерна 
0,5 и по-ниска Неприемлива 

Цит. По Джонев, С. Социална психология. Том 5. С., с. 77. 
 
Ротираната факторна матрица, показана в следващата таблица, 

разкрива субскалите на метода и принадлежащите им айтъми, 
съответстващи на концепцията на авторите на оригиналната 
методика (вж. табл. 3 ).  

Таблица 3 
Факторен анализ на скалите за измерване на адаптацията 

Фактори 
Айтъми Приемане 

на себе си
Положителни 
отношения с 
другите 

Антоно-
мия 

Контрол 
над 

средата 
Жизнени 
цели 

Личностен 
растеж 

1 -.095 .126 -.135 -.018 .656 .269 

2 .197 .331 .027 .074 -.096 -.322 

3 .706 .185 -.038 .167 -.030 -.096 

4 .040 .487 .088 -.193 .209 .503 

5 -.141 -.040 .269 .187 -.053 .087 

6 -.138 -.217 -.023 -.632 -.127 -.023 

7 .646 .159 .044 .150 .168 -.219 
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8 .627 .266 .230 .166 .110 -.130 

9 .194 .802 -.112 .061 .171 .004 

10 .071 -.101 .220 .277 .059 .566 

11 .208 -.252 .471 .381 .198 .189 

12 .519 -.193 .220 .351 .097 .001 

13 .325 -.003 .192 .085 .686 -.121 

14 .135 .830 .107 .130 .085 .044 

15 .503 .146 -.092 .006 .009 .244 

16 .364 .163 .131 .015 .494 .007 

17 .303 -.057 -.077 .256 .241 .348 

18 .178 .254 .182 .102 .201 .473 

19 -.067 .436 .374 .078 -.222 .361 

20 .018 .701 -.040 .013 .142 .040 

21 .798 .192 -.027 -.067 -.070 -.012 

22 .388 .030 .093 -.160 .111 .297 

23 -.043 .188 .238 .117 -.098 .509 

24 .492 -.153 .136 .305 -.148 -.044 

25 .403 .240 -.349 .066 .066 .357 

26 .035 .184 .628 .102 -.071 .054 

27 .578 .182 .183 .416 -.151 .186 

28 .228 -.043 .439 .070 -.075 .092 

29 .530 .225 .446 .268 -.007 .264 

30 .429 -.055 .184 -.022 .327 .089 

31 .686 .045 .442 -.083 .113 .183 

32 -.173 .446 .191 .043 .630 -.051 

33 -.173 .305 .042 .171 .728 .178 

34 .218 .227 .324 -.294 .069 .332 

35 .408 .023 .733 -.063 .038 .147 

 145



36 .561 -.132 .218 .158 .004 .204 

37 .497 .131 .360 .205 .323 .140 

38 .232 .157 .612 -.179 .310 -.240 

39 .238 .858 -.060 .182 .119 -.034 

40 -.067 .022 .562 -.081 .113 .077 

41 .270 -.059 -.194 .100 .449 .505 

42 .171 .238 .388 .555 -.065 .269 

43 -.043 .238 .058 .765 .051 .044 

44 .450 .088 .220 .561 .163 -.335 

45 .133 .117 .038 .698 .124 -.010 

46 .208 .171 -.157 .698 -.097 .184 

47 .038 .541 .032 .303 .012 .099 

48 .022 .567 .035 .325 .149 .226 

49 .220 -.119 .345 .222 .017 -.248 

50 -.276 .215 -.677 -.121 -.279 .006 

Собствена 
стойност 10,48 4,68 3,30 2,83 2,44 2,38 

Обяснена 
вариация 20,96 9,37 6,60 5,66 4,88 4,75 
Общо 

обяснена 
вариация 

52,22 

 
Данните от горната таблица показват, че факторният анализ 

разграничава шест фактора, така както са заложени в оригиналната 
методика. Вижда се, че първият фактор има тежест 10,48 и обяснява 
20,96 % от вариацията. Заедно с останалите три нейното обяснение 
е 52,22 %. 

Предстои обработване на данните от второто тестиране и с 
това да завърши процедурата по адаптиране на метода към 
сегашните условия. Но дори и само посочените резултати доказват 
надеждността на метода. Той би могъл да се използва в съвременни 
изследвания на адаптацията. 
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Резюме: В доклада са анализиранивъзможностите заизползване на 

играта като диагностично средство в педагогическия процес. Проучени 
са нейните диагностични функции в сферата на междуличностните 
отношения в играта. Специално внимание е отделено на играта като 
средство за диагностика на типовете играчи и типовете ръководители в 
игровата дейност, както и основните изисквания към конструиране на 
диагностичен инструментариум за изследване на играта. 

Ключови думи: игра, диагностика на играта, диагностичен 
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Summary: In the paper possibilities are reviewed for the use of play as a 

diagnostic tool in the educational process. The diagnostic functions of play in 
the sphere of interpersonal relations. Special attention is laden on play as a 
means for diagnosis of different types of players and types of leaders in the play 
process, as well as the basic requirements for construing of diagnostic 
instruments for play exploration. 

Key words: play, play diagnostics, diagnostic tools 
 
Сред многообразието от функции, които изпълнява играта в 

семейството и детската градина се откроява със своята важност и 
значимост диагностичната функция за проучване и оценка на 
психическото и личностното развитие на детето. Една от причините 
за това е, че колкотое по-малко детето, толкова по-трудно е да се 
получи информация от него какво мисли и чувства, как възприема 
взаимодействието сродителите,със своите братя и сестри, с близки 
родственици, с учителите и връстниците в детската градина, както и 
с възрастните в ежедневието. Същевременно практиката показва, че 
има остър дефицит от диагностични средства в тези области. Играта 
на детето е любима негова дейност и може да се използва като 
важно информативно средство: игровата форма на взаимодействие 
е с редица преимущества, които са свързани с отразителните и 
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моделиращите функции на играта и символичното значение на 
игровите прояви на децата. 

Още З. Фройд със своята психоаналитична трактовка на играта 
посочва възможностите за нейното практическо използване в две 
направления: като проективна диагностична методика и като тера-
певтично средство. Според него използването на играта, като 
диагностично средство произтича от факта, че в нея са представени 
изтласкани желания, а символичната форма, в която те се проявя-
ват, е с безсъзнателен характер, което изисква те да намерят 
адекватно обяснение и тълкуване. 

Обикновено централно място в детските игри заемат семей-
ството и свързаните с него взаимоотношения между членовете на 
семейството. Основно игрово средство за изобразяване на члено-
вете на семейството – майка, баща, братя и сестри, баба, дядо е 
ролята и играчките, както и различни предмети за изобразяване на 
неструктурирани и битови сюжети. 

В условията на свободна, не направлявана игра децата имат 
възможност за избор на роля, за включване на кукли, изобразяващи 
определени персонажи, за използване на неоформени много функ-
ционални предмети. Ценно диагностично средство става режисьор-
ската игра, в която детето е автор на сценария, изпълнителна ролите 
и режисьор на играта, чрез различни кукли, които са включени в 
разиграването на определени ситуации, които детето измисля 
самостоятелно, а куклите са с различни ролеви функции и качества 
за реализацията на сюжета. Включването в тези игрови ситуации 
позволява на детето да пресъздаде тези отношения между персо-
нажите, куклите и предметите, които имат централно, основно 
значение за него в играта. 

Интерес представлява анализирането и интерпретацията на 
стимулния материал за игровата методика в релацията название на 
игровия предмет и основните символични функции, които 
изпълнява в играта (Шведовска, 2003). Тя е част от специално 
разработената диагностична игра „Семейство“. Основната задача е, 
да се покаже значението и диагностичната продуктивност на 
режисьорската форма на сюжетно-ролевата игра за проучване 
преживяванията на детето на ситуациите в семейството. Детето 
играе самостоятелно: проявява собствена инициатива в избор на 
сюжет, демонстрира творчество в изпълнение на всички роли и 
свързаните с тях игрови действия, организира мизан сцената, съпро-
вожда играта с коментари и пояснения. 
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Игровият материал е в три разновидности:персонажнииграчкис 
фиксирана игрова функция, игрови предмети за неструктурирани 
игри и заместители на битови предмети. Предметите за 
неструктурирани игри включват: кухненски съдове – чинии, чаши, 
лъжици; мебели за спалня, кухня, дневна; пистолет; дайре; камион, 
къщи; играчка с инерционно-цикличен начин на използване (напр. 
пумпал); ремък, връвчица. Използването на тези предмети в играта 
от детето е основа за диагностика от педагога на следните сим-
волични функции. Включването на кухненски съдове и различни 
видове мебели в играта се тълкува като желание за пресъздаване на 
предметно-ситуативни взаимодействия от детето. Използването на 
играчка-пистолет е изразно желание за проява на насочена агресия. 
Свиренето на музикалния инструмент дайре води до заключението 
за проява на хиперактивност. Играта с транспортната играчка 
камион е възможност за ситуативно изключване на персонажа и 
проява на хиперактивност. Включването на къщи в играта е 
индикатор за желание на играча за намиране на съответното място 
на персонажа в играта и склонност към отделяне от другите, а 
използването на играчки с инерционно-цикличен механизъм е израз 
на желанието за проява на ненасочена агресия и познавателна 
активност. Играта с ремъци, каишки и въженца показва преживяно 
или очаквано наказание, а също така е израз на агресия. 

Включването на кукли в играта е с различни символични 
функции, в зависимост от ролевия образ, койтосе пресъздава. 
Женската фигура е желание на детето да бъде майка, по-голяма 
сестра, баба, възрастен извън семейството. Мъжката фигура 
мотивира детето да бъде баща, по-голям брат, възрастен мъж извън 
семейството, дядо. Детската фигура (2момчета, 2 момичета) е 
индикация на собственото „Аз“, брат или сестра-близнак, връстник 
извън семейството. Използването на кукла-бебе в играта е израз на 
дискомфорт, зависимост и подчинение, а чрез играчката-войник се 
демонстрира насочена агресия и инфантилизъм. Куклата без лице е 
желание за замяна на нежелан член от семейството, както и баба 
Яга. Използването на играчка-динозавър е израз на агресия и 
желание за доминиране над останалите, а играчката-змей е израз на 
негативизъм, страх и агресия.  

Включването на неоформени полифункционални предмети в 
играта, като кубчета и пластилин могат да се използват за диагно-
стични сведения относно основните функции, които изпълняват в 
играта на детето. Например използването на кубчета е свързано със 
заместване на значими за детето предмети от бита – телевизор, 
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компютър, мебели. Включването на пластилина като игров 
материал показва желанието на детето да внесе нови предмети в 
своята игра, както и да конструира нови образи и предмети. 

Наблюдението на поведението на детето в процеса на само-
стоятелните игри може да се използва от педагога за да определи 
типологията на играчите, към които се отнася всеки един от тях 
(Степанова, Вайнер & Чутко, 2003). В зависимост от игровите и 
нравствените качества на децата, които са свързани с особеностите 
на техния характер и темперамент типовете играчи могат да бъдат: 
добродушен играч, играч-талант, организатор, водач, мним талант, 
шут, срамежлив дивак, конфузен играч, подражател, бунтовна 
душа, изтощен играч, лицемерен играч, самохвалко, водач-хитрец, 
водач-атлети др. (определенията на типовете играчи са по Г. Марц, 
1925, цит. по 6). 

“Добродушниятиграч”е спокойно, умно и внимателно дете, 
което в играта се отдава изцяло на нея, като играе по детски 
непосредствено и непринудено. Проявява отстъпчивост, липсват 
егоистични прояви, съобразява се с интересите на другите съиграчи. 
В играта проявява спокойствие, както към шегите на съиграчите си, 
така спокойно се отнася и към забележките на възрастния. 

“Истинският талант“ е дете с лидерски качества и обикновено 
изпълнява главните роли. Неговото психическо развитие е на по-
високо ниво в сравнение с останалите, но същевременно в неговото 
поведение се забелязват капризност, маниерничене, нервност и 
нестабилност на желанията. 

“Самостоятелният организатор”проявява инициатива в играта, 
спазва нейните правила, но е с изразена самолюбивост. В играта 
проявява умения да намери верният подход към съиграчите, лесно 
ги обединява за постигане на общата игрова цел. Същевременно в 
играта се включва в помощ на педагога, когато се налага да се даде 
ново направление в развитието на сюжета, използване на нови 
играчки и включване на допълнителни роли.  

“Истинският водач”е със силно развита воля и изострено 
чувство за справедливост. Инициативен в предлагането на инте-
ресни сюжети, роли и играчки. Активен и настойчив в тяхното 
реализиране в процеса на играта. Играе със самочувствие и 
проявява способност да помага на педагога в организацията и 
ръководенето на играта. 

В процеса на играта съществува една група от играчи, които се 
характеризират с негативни игровии личностни качества: 
стихийност в игровите действия, импулсивност и извънплановост, 
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която внасят в играта. Например, “мнимият талант” е самолюбив, 
капризен, лесно се обижда и проявява подчертана подозрителност 
към всичко и всички. Често влиза в спорове и нарушава правилата 
на играта. “Конфузният играч” често изпитва противоречиви 
чувства – страх от участие в играта и същевременно огромно 
желание да бъде в нея. Няма инициатива, проявява нерешителност в 
игровите действия, няма увереност в собствените сили, не желае да 
бъде в центъра на вниманието, изпитва опасения да не бъде смешен 
в очитена другите. “Ироничният талант” се отнася високомерно към 
останалите съиграчи, демонстрира снизходително отношение към 
нея, обикновено не взима участие в играта, или, без да предупреди 
излиза от игровия процес. Към тези типове играчи педагогът трябва 
да се прояви не само като добър диагностик, но и да конструира 
собствена тактика на игрово въздействие и взаимодействие за да 
коригира негативните типове игрово поведение. 

Формите за фиксиране на резултатите от диагностиката и 
наблюденията за развитие на децата в процеса на играта могат да 
бъдат следните: дневник на педагогическите наблюдения, индиви-
дуални карти на децата за поведението в играта, където се 
отбелязват не само игровите интереси и потребности на децата, но 
се фиксира, анализира и оценява тяхната ответна реакция към 
използваните конкретни игрови методи и форми за педагогическо 
влияние. 

Освен типовете-играчи могат да се диференцират и определят 
типовете възрастни-ръководители на играта. (Марц, 1925, цит. по 
6). Диагностиката им, включва предимно притежаването на 
негативни качества, които могат да се обединят в един ръководител, 
но се срещат и в изчистен вид, т.нар. “чисти типове“, чието основно 
качество е изведено в тяхното наименование. Според класифи-
кацията на В. Марц типовете ръководители на играта са следните: 
“вял“ръководител, “неуверен“ ръководител, “вглъбения в себе си” 
ръководител, ръководител-командир, приспособяващ се към децата 
ръководител, „снизходителен“ ръководител, ръководител „олим-
пиец“. 

„Вялият“ ръководител изпитва трудности в активното участие 
в играта, не създава игрово настроение и оживление сред играчите, 
губи концентрация и не успява да следи хода на играта. Колкото и 
да е парадоксално обаче, този тип ръководител има и положителни 
качества, защото благодарение на своята вялост и разконцен-
трираност непотиска активността и инициативата на децата, които 
могат да проявят в играта. 
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„Неувереният“ ръководител изпитва постоянни съмнения в 
правилността на своите действия и решения, което води до дезор-
ганизация в детскатаигра. Самокритиката и самоанализа, на която 
се подлага, вместо да му помага в организацията и ръководенето на 
играта, води до негативното й развитие. Ръководителите с малък 
опит в организирането на детските игри, обикновено проявяват 
такава неувереност, но когато тя продължи дълго време и се 
превърне в стил на ръководене, това се отразява на качеството на 
резултатите от него. 

„Вглъбеният в себе си“ ръководител прилича на предходния 
тип, но тук неувереността е предизвикана от постоянното търсене 
на „най-правилните“ решения за влияние върху играта на децата, а 
това предизвиква неувереност и съмнения в целесъобразността на 
използваните педагогически средства за организация и ръководене 
на играта. Общият резултат е обърканост и смутеност, постоянно 
вземане на „полумерки“, които обаче нямат траен и позитивен 
резултат в играта на децата. 

„Ръководителят-командир“ е пълна противоположност на 
описаните предходни типове. Отличава се със самоувереност, 
прекалена взискателност към играта на децата и спазването на 
нейните компоненти, което прави игровата дейност неестествена и 
лишена от спонтанност и свобода. “Ръководителят-командир“ 
реагира бързо на ситуациите и взема без да се замисля „верни“ 
решения, които обаче не са съобразени с игровите интереси на 
децата. Подложени на диктат и натиск децата трябва да играят така, 
както им обяснява „командира“. В тези условия е естествена 
реакцията на протест от децата, а това внася в играта допълнително 
напрежение и конфликти. 

„Приспособяващият се към децата” ръководител в играта се 
стреми да се нагажда към желанията и игровото настроение на 
децата, а те много бързо откриват фалша и неискреността на 
неговите действия. 

„Снизходителният“ ръководител се стреми да откликне на 
желанията на децата да поиграе с тях, но в хода на играта, 
спазването на правилата и нейният ход не са толкова важни за него, 
защото главната му цел е да даде веселие и развлечение на децата, 
както и да ги награди със сладки изкушения след нейния край. Тази 
тактика обикновено води до липса на интерес към играта и 
намалява авторитета на педагога и игровите усилия които полага. 

Ръководителят „олимпиец“ пък решава, че е достигнал до 
върховете на майсторството в областта на играта. Той счита, че знае 
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отдавна всичко за играта, не полага усилия за своето усъвършен-
стване. Този подход не способства за провеждане на играта на 
съвременно ниво, а неговото майсторство е застинало във времето, 
което веднага се усеща от съвременните деца.  

Диагностиката и анализът на тези ръководители на играта ясно 
показва как „не трябва да се играе“ с децата и закономерно поставя 
въпроса какви качества трябва да притежава добрият, “идеален“ тип 
ръководител на играта: 

 Спокойствие, което е комбинирано с жив темперамент; 
 Доброжелателност и разумна строгост; мекота и същевре-

менно настойчивост, която се проявява в поведението и интона-
цията на речта; 

 Увереност в себе си; 
 Безпристрастност и тактичност в анализиране на играта и 

оценка на нейните резултати (Степанова, Вайнер & Чутко). 
Диагностичният инструментариум включва редица задъл-

жителни компоненти за изследване на играта: цел (установяване на 
равнището на развитие на определен вид игра), определяне на 
критериите и показателите на изследването – игрови интереси, 
тематика на играта, умения за договаряне, роли, въображаема 
ситуация, игрови групировки, игрово съдържание, материали за 
игра, стремеж към творчество, времетраене на играта, повторност 
на играта, реални и игрови правила, възможности за обхват на 
няколко критерия с един метод. Срещу всеки критерий и показатели 
се определя адекватен диагностичен метод (вж. Велева, 2013). У нас 
диагностиката на играта може да се открие, освен в разработките на 
А. Велева, още в практикума за изследване на игровата дейност от 
И. Миленски (2000, 2004), разработките на Н. Витанова (1990), Д. 
Батоева, Т. Попов и Е. Драголова (2007)и др. 

В заключение, диагностиката на играта е важна стъпка в 
практическото използване на играта за изследване на психическото 
и личностно развитие на децата. Диагностичните функции на играта 
имат важно значение за нейната организация, ръководене и 
управление, за нейното планиране. Диагностиката на играта е първа 
стъпка за точно очертаване на нейното бъдещо развитие, за 
активиране на нейните прогностични функции. Накрая, диагности-
ката на игратаи игровото поведение на децата е средство за нейното 
използване за терапевтични цели. 
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ПРИЛОЖНИ МЕТОДИ ВЪВ ФЕНОМЕНОЛОГИЧНАТА 
ПСИХОЛОГИЯ. 

Част І: Методология 
 

Ивайло Лазаров1 
 
Резюме: Докладът разглежда достоянията на феноменологичното 

познание като теория и метод. Разкриват се спецификите на теоре-
тичност и приложност в рамките на науката феноменологична психоло-
гия. Посочени и обосновани са главните теоретични и приложни методи на 
тази наука, преценени са възможностите за тяхното използване в т.нар. 
„трансцендентална практика“, а така също и в консултирането и 
лечителското съдействие при психосоматични проблеми. 

 
APPLIED METHODS IN PHENOMENOLOGICAL PSYCHOLOGY 

Part I. Methodology 
 

Ivaylo Lazarov2 
 

Summary: The report examines possessions of phenomenological 
knowledge as theory and method. The opus reveals the specifics of theoretical 
and applied character in the frame of such a typical nonclassical science as 
phenomenological psychology. Stated and justified are the main theoretical and 
applied methods of this science; considered are the possibilities for their use in 
so-called ‘transcendental practice’ and also in terms of counseling and healing 
assistance to solve some psychosomatic problems. 

Key words: phenomenological psychology, theoretical and applied 
methods, transcendental subject, holistic paradigm, hermeneutics, existential 
problems 

 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ3 означава некласически дескриптивен 

философски метод, на чиято основа в миналото столетие възникват: 
                                                            
1 Доцент д-р в катедра „Психология“ на Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър“, e-mail: filosofivo@abv.bg 
2 Associate Professor, PhD at Varna Free University, Department of Psychology 
3 Феноменологията (вж. Хусерл, 1991) описва света като всякога производен на 
сетивно-когнитивната обработка на съзнанието. Феноменологията изследва 
единици битие, явяващи се под формата на чист феномен (вж. Лазаров, 2014б). 
Феноменологично погледнато, нищо в света не се разкрива, освен като съзнателен 
феноменаленнаглед (ситуация), чиято цялост е всякога напълно условно отгра-
ничима. Нагледът (Anschauung – вж. Кант, 1992: 128-9; също Лазаров, 2015: 106-
7) е всякога субектно-емпиричен, а не както го мисли обективната наука – 
самостойно емпиричен и битийно независим от психичната обработка. 
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1) априорна психологическа наука4, даваща единствената кри-
тично прецизирана методологична основа, на която може да се 
построи емпирична психология; 

2) универсална философия, която може да осигури подходящ 
абстрактно-логически инструментариум за систематична преоценка 
на цялото научно познание. 

Създател на метода под формата на „трансцендентална фено-
менология“ е немският философ Едмунд Хусерл (1859–1938). В 
откритията си той е повлиян в различна степен от философските и 
психологически постижения на Рене Декарт, Имануел Кант, Георг-
Вилхелм Фридрих Хегел и особено от учителя си Франц Брентано – 
родоначалник на дескриптивната психология. Методът започва да 
се разпространява след публикуване на Хусерловото съчинение 
„Логически изследвания“ (1900 г.).Хусерл е един от тримата най-
популярни европейски философи на ХХ век. Почти всички големи 
постижения на постмодерната философия и наука са белязани от 
откритията и приложенията на Хусерловия феноменологичен 
метод. 

На три изначални въпроса от областта на феноменологичния 
критицизъм дължим теоретичното оправдание на науката 
„феноменологична психология“: 

 Фундаментален въпрос: възможна ли е наука за психич-
ното, която да изхожда от собствената му сфера, без да използва 
заемки от физиологичното и натуралистичното? 

 Как така „естествената нагласа“ предполага физиологичен 
фундамент на психичния опит и доколко научно коректно е това? 

 Защо нерефлексивните изследвания са познавателно некри-
тични? 

 
На първия въпрос феноменологията отговаря положително, 

доколкото предлага различен подход на парадигмално ниво – 
рефлексията5. Свикнали сме да съсредоточаваме вниманието си на 
предметите, мислите и ценностите „около нас“, но не и на самия 
психичен „акт на преживяване“, в чиито рамки те се постигат. 
Тъкмо този акт бива забелязан чрез рефлексия; рефлексията 

                                                            
4  Вж. по-специално Kruger, 1979; Moustakas, 1994; Churchill&Wertz, 2001; а 
също и Лазаров, 2013 
5 Популярно казано, рефлексията е начинът да бъде забелязано психичното в 
собствената му сфера, а психичния опит – като основополагащ. 
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позволява да осъществим всеки възможен опит именно като 
психичен такъв. 

Няма как да удостоверим психичното по никакъв друг начин, 
освен чрез „рефлексия“, казано иначе – оспорвайки естествената 
нагласа, представляваща потъване в съдържанието (аналитичните 
ефекти) на преживяването, т.е. неотчитане на непосредствеността 
на горепосочения акт. Посредством рефлексията вместо предме-
тите, ценностите, целите, инструментите и всякакви други средства, 
ние разглеждаме този субективен опит, в рамките на който те се 
явяват. Явявайки се на съзнанието ни, тези „явления“ са феномени, 
които по природата си са „съзнание-за“ техните обекти, независимо 
от това дали са реални самите тези обекти или не. 

Понятието „рефлексия“ (от латински) буквално се превежда 
като „отражение“. На езика на феноменологичната психология 
обаче ще го схващаме като „знание за знанието“; казано по-
конкретно – рефлексията е обърнатостта на съзнанието към 
самото себе си още в самото начало на всеки акт на преживя-
ване. Рефлексията е съзнание, което едновременно с това държи 
сметка, че е познание. Да рефлексираш във философията и 
психологията означава да възприемаш света на обектите всякога 
поемайки отговорност за своята субектност. 

Отговорът на втория въпрос от гледище на феноменологията, 
освен че имплицира рефлексивната парадигма, изисква въвежда-
нето на понятието „интенционалност“.Феноменологичната психо-
логия дължи името си на „феномените“, с чийто тъкмо психо-
логически аспект тя се занимава; в такъв смисъл, думата „интен-
ционален“ е заемка от схоластиката (лат.) с цел да бъде означен 
строго съотносителният характер на феномените6 спрямо съзна-
нието. В такъв смисъл всяко съзнание е „интенционално“ (вж. 
Brentano, 1995: 68 нат.). От гледище на нерефлексивното съзнание 
ние сме „насочени“ към обектите извън нас, ние ги „интендираме“, 
като обаче ги откъсваме от вътрешния живот на съзнанието; 
напротив, рефлексията установява, че това всякога е един иманен-
тен на осъзнаването процес, характерен за всяко преживяване, 
въпреки безкрайно разнообразните форми на неговата проява. Да 
осъзнаваш нещо не означава просто (вторично, изчакващо) обла-
даване на неговото битие в съзнанието ти. Всеки феномен има своя 
                                                            
6 Феномен (phenomenon) в превод от древногръцки оригинал е „светлина и 
самоосветеност в момента на появата си“. 
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собствена интенционална структура, чийто анализ я разкрива като 
една постоянно разгръщаща се система на индивидуално-интен-
ционални и интенционално взаимосвързани компоненти. Наблю-
дението върху съзнателния „поток“ на различните явления-аспекти 
и върху способите на техния съзнателен синтез показват, че всяка 
появяваща се фаза и интервал представлява в себе си също и 
„съзнание-за“ нещо си. Заедно с това, постоянното преминаване 
към нови фази не нарушава нито за момент синтетичното единство 
на цялото съзнание, фактически то си остава съзнание за един и същ 
обект/събитие. В това се проявява конститутивността на съзнател-
ното интенционално преживяване спрямо коя да е предметност 
(лесен пример би могъл да се даде с геометричната фигура куб, 
която не всякога излага всичките си страни и ъгли на пряко 
наблюдение, но въпреки всичко във всеки миг от съзнателния поток 
ние конститутивно отчитаме цялостната фигура куб).И ако един и 
същ обект/събитие би се разкрил в други модуси, ако той е даден 
напр. във въображението, спомена или като всякаква възможна 
психична репродукция, тогава всички негови интенционални форми 
биха се разкрили отново, при все че характеристиките им биха се 
променяли усложняващо спрямо простото физическо възприятие, 
именно за да съответстват на новите (по-сложни) модуси. 
Съждение, оценка, стремеж – всички те са не просто обладаване в 
съзнанието на съответстващи съждения, ценности, цели и средства, 
но според гореказаното са рефлексивни преживявания, изграждащи 
интенционалния поток, всяко от тях – съобразно своя устойчива 
типология на проявление. 

Следователно рефлексията и интенционалността не пред-
полагат физиологичен фундамент на психологичния опит, тъй 
като самото обяснение на битието на психичното през физио-
логичен субстрат вече не е в състояние да надхвърли нито 
актуващото преживяване на самата рефлексия, нито интенцио-
налната явимост на феномена „физиологично“ спрямо една 
всякога заварваща го вече съзнателна обработка. При това поло-
жение феноменологичната психология изхожда от феноменалността 
на психичното в собствената му сфера, без да се уповава на 
генеративен фактор на психичното извън въпросната сфера – напр. 
доверчиво и некритично използвайки генетичните заемки „приро-
да“ и „общество“. 

Отговорът на третия въпрос изтъква достойнствата на рефлек-
сивната парадигма. Доколкото според Кант цялото наше познание е 
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изправено пред критиката на чистия разум (вж. Кант, 1992: 92), да 
мислиш критично означава във всеки познавателен момент да 
подлагаш на проверка чрез границите на разума изходните начала 
(хипостази) на който и да е познавателен анализ. Познанието, 
когато е рефлексия, изпълнява конструктивна и даже конститу-
тивна роля спрямо опитните наличности – опитът в нито един 
случай не е изцяло емпиричен, той не би могъл да е сам за себе си, а 
наш, субективен опит. 

Всичко това, според Кант, предполага въпроса: как са въз-
можни синтетични съждения apriori? – понеже познатият свят 
всякога ни е достояние в отсъжданията. Опитът на науката 
психология, както и на всяка друга наука, се интендира в отсъжда-
нията, т.е. всякога иманентно на отсъждащия, и отвъд тях е актуал-
но неудостоверим.7 Ето защо трансцендентално8 и критическо (в 
духа на Кант и последователи) е познанието, което се занимава не с 
предметите, а с възможността на тяхното познание и неговата 
априорна употреба. 

Могат да бъдат формулирани следните четири теоретични 
задачи пред феноменологията, които биха ни дали шанс не само по-
добре да разберем специалните задачи, които си поставя феноме-
нологичната психология, но и възможностите за методологично 
оправдаване и специфичните особености на използваните в тази 
наука приложни методи на изследване: 

• Да се опише разкриващото се (физическа или психична 
реалност) откъм акта на неговото саморазкриване (как?), а не 
съобразно съдържанията на онова, което се разкрива (защо?). 

                                                            
7 Това предполага, че всеки възможен генезис и обективна история на психичното 
в качеството му на особено съществуващо се конституира и придобива валидност 
едва през формата на изказването, която Кант нарича синтетично единство на 
аперцепцията („Аз мисля“). Чистият факт на субективно аперцептирания феноме-
нален хоризонт, изказван през синтетичното опитно съждение, е в същността си 
чистият факт на светово разгръщане изобщо. Актът на самосъзнанието, който се 
приема за един в същността си спонтанно психологичен акт, именно благо-
дарение на визираната спонтанност не позволява да се говори за изначално 
емпирична афицираност на познание, тъй като, синтетично погледнато, 
„материалът“ на познанието е чисто нищо извън субективното самоудо-
стоверяване на саморефлексията. 
8 Трансценденталното представя пределното условие (първоусловието), посред-
ством което опитното (кое да е опитно) ни става достояние изобщо. То е граница 
на възможността феноменалното да бъде удостоверявано и описвано. 
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• Да се отчита, че съзнанието е преди всичко наблюдател, и 
едва тогава пърформативен участник спрямо разкриващата се 
световност. 

• Да се изнамерят чистите методи на Аз-а, а не да се открива и 
обвързва Аз-а с емпирично-предметни (не изконно психологически) 
методи. 

• Да се покаже, че психичната реалност не е задължително 
едностранно производима от физичната. 

 
Съобразно горната формулировка, както и предвид на всичко, 

казано до този момент, универсалната задача на феноменоло-
гичната психология се състои в систематично изучаване на 
типовете и формите на интенционалните преживявания, както 
и в редукцията на техните структури до първични (предпси-
хични) интенции и по такъв начин – в изучаване същността на 
психичното и постиженията на душевния живот като сфера, 
зависеща преди всичко от собственото си битие, без нуждата от 
заемки, отнасящи се до извънпсихичната реалност.Отчитайки 
интенционалността, установяваме, че светът е подложен на изна-
чалната обработка на психичното (битието присъства в акта на 
осъзнаването му и никъде другаде), а не както си мислят 
психолозите-натуралисти – че психиката/съзнанието представлява-
ли късен еволюционен продукт на материята. 

Значимостта на подобни изследвания очевидно надскача 
многократно познавателните рамки на собствения душевен живот 
на психолога. Това е така, защото психичният живот може да бъде 
разкрит за нас не само в самосъзнанието ни на „аз“, но и в нашето 
съзнание за другите „аз“-ове.  Такава възможност за изучаване ни 
дава именно „повечето“ от онова, което намираме в нашето само-
съзнание, доколкото тя установява различията между „собствено“ и 
„чуждо“, които ние преживяваме реално и по такъв начин разкрива 
възможността и особеностите за „живот в общността“, „живот с 
другите“. Следователно другата задача, която си поставя 
феноменологичната психология, е да разкрие иманентно на 
самосъзнаващия Аз ония интенции, посредством които се 
проявява „животът на общността“. 
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Феноменологичната редукция – действена основа за всяко 
феноменологично изследване 

 
Феноменологичната теория предлага по същество два вида 

редукция: феноменологико-психологическа9 и ейдетична10. Преди 
да ги представим накратко, нека първо зададем въпроса: Защо 
редукция? Може ли психологията (в съдържателно отношение) да 
се преизгради като напълно свободна от каквито и да било 
психофизични примеси и заемки? Може ли да бъде достигнат 
напълно чист (недогматичен, сиреч автентичен) опит за моето Аз 
дори и по отношение на чисто психичните данни? Даже след 
откритието от Брентано на интенционалността като основно свой-
ство на психичното, психолозите-позитивисти остават „слепи и 
глухи“ за уникалните нови парадигматични възможности на 
феноменологичната психология. Психологът продължава да схваща 
опита си като напълно подчинен на „външния обективен ред“ и 
извънпсихичните „реалности“. Даденото в опита продължава да не 
принадлежи на интенционалния „вътрешен живот“ на съзнанието, 
доколкото самият опит се схваща като опит преди всичко „от 
външното“. 

Методът „епохè“.Феноменологът е съвсем друг тип психо-
лог-изследовател. За него е напълно достатъчно да фиксира явява-
щите се феномени като „непосредствено достоверни“ с оглед на 
това, че наличният му автентичен сетивен достъп се отнася до 
собственото му преживяване именно като „единствено конкретно 
явяващото се“. За целта той прилага в изследването си метода 
епохе.Този метод означава да се забрани всяка възможна обекти-
вистка позиция и изследващият да се откаже от всяко съждение, 
отнасящо се до съществуване на „обективен свят сам по себе си“, 
сиреч свят, който не притежава никакво касателство с акта на 
субективното му осъзнаване. Не че опитът се променя – избрана е 
друга изначална гледна точка спрямо онова, което считаме за 
опит.Опитът не се променя, остава си такъв, какъвто си е, напр. 
опитът от този дом, от това тяло, от тази картина или ситуация, от 
света като цяло – в един или друг негов присъщ образ… Променя се 
единствено нашето погрешно схващане, че е възможна реалност, 
                                                            
9 Вж по-подр. Лазаров, 2014а: 238-43 
10 Вж. по-подр. Лазаров, 2014а: 243-6 
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която не се преживява/описва от съзнанието (в качеството му на 
всякога конкретен наблюдател). Защото е невъзможно да опишем 
каквото и да е интенционално преживяване, дори ако го считаме за 
илюзорно, противоречиво и пр., ако не опишем онова, което се 
конфигурира като обект на познание именно в преживяването и 
никъде другаде.Нашето универсално епохе поставя („заключва“, 
както е казал Хусерл) света „в скобки“, което ще рече – изключва 
обективната независимост на света, който ни се явява тук и сега. 
Това „заскобяване“ на света не го отменя, а го преизтълкува 
рефлексивно с оглед на неговата значимост, задавана в хоризонта 
на неговото осъзнаване (право казано – „осветяване“ от съзна-
нието). Защото е повече от очевидно (първоочевидно), че светът 
всякога се явява пред нечие съзнание и следователно няма обек-
тивен свят, който да не е означаван/осветяван субектно. Явява се не 
светът или някаква негова част, а всякога самото „значение“ на 
света, или светът в интенционалния акт на неговото съзнателно 
осмисляне. 

Своеобразното чудо на възприятието е именно в това – светът 
всякога ни се явява синтетично цял, преди да започнем вторично да 
го разчленяваме на части (и дори всяка мислено абстрахирана 
отделна част от света според феноменологията е пак смислово цяло, 
„феномен“ съобразно тоталното разпростиране на значението); 
гарант за целостта на световното преживяване като „сетивен, психо-
логичен опит“, е именно съзнанието, което го означава до смис-
лена, цялостна картина на света. Ето защо за да попаднем в обсега 
на феноменологичния опит, ние трябва да се разграничим от „света 
на обектите“ така, както ги полага естествената установка и да 
„заскобим“ цялото многообразие на явленията и техните модуси, 
редуцирайки ги до тяхната даденост за съзнанието, до тяхната чиста 
значимост за субекта. 

Така светът от „свят на обектите” се превръща в „свят на обек-
тивацията”, като посредством епохе феноменологичният психолог 
започва да държи сметка не за обективно-дескриптивния (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 посред-
ством идеиращото условие за възможност на опита изобщо – откъм 
границата/хоризонта на субективно/съзнателно отдаване на значе-
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ние. 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. 

Феноменологичната редукция до феномени, или до чист 
психичен опит, се провежда в рамките на две стъпки. Първата 
(наричат я деструктивна) представлява радикално и систематично 
епохе спрямо всяка обективираща „позиция“ на преживяването 
както по отношение на отделните феномени, така и съобразно 
цялостната структура на душевния живот. Втората(конструктивна) 
на свой ред представлява максимално всеобхватна фиксация           
(-върху), постигане и описване на ония многообразни „явления“, 
които, в качеството си вече на феномени, не са просто „външни 
емпирични обекти“, но сетивно-смислови цялости, единици смисъл/ 
значение. 

Редуктивната преподредба на метафизично вече изчистения 
опит минава през: 1) описание на ноетиката, т.е. на опитното пре-
живяване 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 феноменоло-
гичната психология съобразно визирания редуктивен момент на 
функционално-ноетична и предметно-ноематична. Феноменоло-
гичният опит е единственият опит, който може пълноправно да 
бъде наречен „вътрешен“, и следователно „психически“ в пъл-
ния смисъл на това понятие. Именно като „вътрешен“, него-
вото осъществяване е конкретно, непрекъснато и на практика 
няма съдържателни граници. 

Феноменологичният опит повече няма как да бъде емпирич-
ният опит на метафизично откъснатото от познавателния поток 
съзнание – той е редуктивно изчистен, и въпреки че запазва взаимо-
действието 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.Така „пътят на психолога” – пътят на 
последователната редукция до чистата инстанция на всеки възмо-
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жен психологичен опит, според Хусерл, вече е превърнал феноме-
нологичната 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 соларно-аперцептивна самоудостовереност, субективността ни-
кога повече не би допуснала метафизичното раздвояване със самата 
себе си, характерно за естествената нагласа. 

Ейдетична редукция.Тя произтича от въпроса: как така 
явяващите се обекти изобщо значат.Тогава основната цел на тази 
фаза на редукцията ще е сферата на трансцендентното, което редук-
тивно вече не е визирано като „реално съществуващи предмет-
ности”, 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 редук-
цията. Следва ново прилагане на рестрикцията на радикалното 
епохе  – този път в помощ на ейдетичната конституция на бива-
щото. 

Феноменологичната психология е изследователска процедура 
по изчистване на опита от всякакви приемани за „самостойно 
съществуващи“ емпирични и психофизични елементи, но бидейки 
такова изчистване, тя няма как повече да отдели фактите от техните 
интерпретации, нещата от техните значения. Всяко визирано 
състояние на нещата във „външния опит“ се разглежда в коре-
лативно отношение с неговата „същност“, с неговия ейдос, без 
които не бихме могли да обясним която и да е фактичност. Защото 
тук става въпрос за феномени на съзнателното преживяване, а 
не просто за явления; фактите принадлежат на феноменоло-
гичната интенционална конфигурация, а не на някаква несъ-
ществуваща фактичност „извън нас“. 

При феноменологичното изследване нямаме абсолютна 
отделеност на практическото положение от теоретичната уста-
новка – тук теорията не е длъжна да се съобразява с никаква 
изначална практика, понеже такава не е налице извън конкрет-
ния феноменален акт на възприятието. Самата феноменоло-
гична нагласа е отначало докрай теоретична, тя се вглежда в 
изначално инвариантното (живота на съзнанието), изследвайки 
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вариации и откривайки априорните основания на опита изобщо 
(защото „Нито една част от опита ни не е a priori“11). Така се 
разкрива типичното във всеки психичен факт. 

И днес някои изследователи-естественици изискват филосо-
фията (респ. феноменологичната психология, която, както ще 
видим, е философска наука) да съответства и отговаря на „изисква-
нията за точност“, характерни за естествознанието (срв. с удачните 
обяснения на Минчев, 2013: 16). Изхождайки от случайни факти, 
бидейки индуктивно и емпирично, естествознанието е обвързано с 
догматичната представа, че природата (физическата реалност) може 
да бъде изучавана такава, каквато е „сама по себе си“. То е обвър-
зано с такива дисциплини като чистата геометрия, механиката, 
физиката, химията, биологията, фундаментално подчиняващи се на 
законите на причинността, движението, времето и др. Няма как 
обаче да съществува нищо a priori извън връзката си с разсъдъка и 
логическото обяснение, а, съобразно една философска рефлексивна 
позиция, те не са дадени на природата, те съществуват именно в 
корелативното отношение между съзнанието и света. Ето защо 
методите на естествознанието и психологията (ако е феномено-
логична) са съвършено различни, въпреки че и двете достигат до 
претенции за точност тъкмо чрез рационализация на същностното. 

„Разбира се, феноменологичното a priori не е пълното априори 
на психологията, отбелязва Хусерл, доколкото психофизичната 
връзка като такава има свое собствено a priori, което не отчита 
обработката на чистото съзнание. При все това е ясно, че пълното 
философско a priori предполага a priori-то на феноменологичната 
психология, а от друга страна – чистото a priori на физическата (и 
особено органичната) природа.“Самите основания на световността 
се извеждат посредством психична рефлексия и психологична 
редукция – ето това е основанието, което превръща феноменоло-
гичната психология във философска наука (вж. Лазаров, 2013: 256). 
Тя съзерцава света проектно (телеологично) и всякога откъм 
съзнанието, като чиста световност, а не предметно. 

 

                                                            
11Витгенщайн, 1988: 107, 5.634 
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Фиг. 1. Двете парадигми – компаративна схема 
 

Примерна класификация на приложните методи  
във феноменологичната психология 

 
Тук следва да започнем със следните методологични уговорки: 

1) Да погледнем особеността на връзката между методология и 
метод в контекста на феноменологията; 2) Да вземем предвид 
именно феноменологичното интерпретиране на теорията и практи-
ката, поставяйки отново въпроса за условността и същностно неде-
терминирания характер на всяко емпирично обособяване и прак-
тическо отграничаване. 

Методологията разкрива общите основания за избор на опреде-
лена парадигма, подход и методи за постигане на определени 
изследователски цели спрямо света. На свой ред методът е способ, 
начин за конкретно изследователско действие с оглед на определена 
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методология.Специално при феноменологията, методология и 
метод съвпадат, понеже душата – посредством рефлексията – 
изначално насочва усилията си към разкриване на собствената си 
светоносност, а не на света, казано на езика на феноменологичната 
психология, самата душа е трансцендентално условие за светуване, 
а не някаква част от света. Ето защо феноменологията не може да 
бъде частен метод за познание, тъй като тя познава самото 
познаващо – тя е израз на самата дедуктивност на познаващото 
отношение. 

При такава позиция, всяко емпирично явяване е възможно само 
в хоризонт на иманентизация, изопващ се откъм рефлексиращата 
душа; нищо в света не се разкрива другояче, освен иманентно на 
обговарящия/описващия света в абсолютната модалност на само-
познаващ се субект, който битийства не във възможния опит на 
частната наука, а именно като продуктивно (екс-тазно) издействащ 
познанието12 субект. Съвсем философски погледнато, този субект 
изисква и извиква във всеки момент синоптичното усилие да се 
преразпознава не аналитично и „откъм света“, както либералния 
„частен граждански субект“13, а в порядъка на една абсолютно 
дискретна, трансцендентална мяра „не от мира сего“, той във всеки 
нов момент е в състояние критично да прекъсне ефектите на анали-
тичната тоталност (вж. цялата книга на Левинас, 2000), засферя-

                                                            
12 Самопознанието е именно това – продуктивно и телеологично издействане на 
познанието откъм границите му, а не всякога вторична и изчакваща озованост в 
пасивните синтези на аналитико-предметния (възможния) опит в качеството ти на 
„един от многото“. Попадането във възможния опит на частната наука „емпирична 
психология“ в този смисъл е квази-самопознание и падение, доколкото възможният 
опит на обективната наука редуцира по лош начин идеалната, соларна и затова 
субективна психична реалност до материално-физически предметности, не акту-
вайки съобразно априорното първоусловие на опита изобщо, а репродуцирайки 
условностите на средата и мита за вездесъщието на неотрефлектираните мно-
жества и количества. 
13 Онова, което назоваваме като „себе си“ в нагледа, не е самият субект. 
Трасценденталната илюзия, в която изпадат нерефлексиращите психолози, е 
свързана с приемането на обща концепция за личността, неотрефлектирана от 
физическия (натурален) смисъл на термина. Една такава личност, доколкото в 
натуралистичната психология се нарича „субект“, е едва закъсняващ продукт на 
събитието на иманентизацията откъм трансценденталния субект, явяващ се самата 
граница на нагледа, а не някаква негова част. 
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вайки ги в синтезите14 на една жива и извечно актуализираща се 
безкрайност (срв. Сярова, 1996: 49-53; също Левинас, 1999: 57), 
каквато би следвало да бъде тази на душата. Душата светува и 
тъкмо в този смисъл не е част от света; душата светува преди 
всичко във феноменологията на „вътрешното сетиво“ и не тя е 
разпознаваема в пространството и времето на света, а всякога първо 
тя разпознава един иманентен хоризонт на възможните разчленя-
вания и отделяния на емпиричната предметност, в който виртуално 
и дискретно откъм душата и с идеята за единност, последователност 
и траене се наместват множественостите до цялостния конфигу-
ратив на еднородна и принципно непротиворечива перцептивна 
световност. 

Ето защо в този ред на обяснения с такава настоятелност и 
важност отново поставяме въпроса за отликите между практика и 
теория. Във феноменологичната психология този въпрос, както вече 
казахме, не е едностранно предрешен в полза на практиката, докол-
кото последната не е никакъв същностен (субстанциален) образец за 
съизмерване, съществуващ без оглед на обработките на синоптич-
ното съзнание, както мислят в индуктивната наука за фактите, 
приемани за съществуващи уж „вън и независимо от съзнанието“ на 
наблюдателя. Обикновено стожерите на последната се улавят за 
сетивността и вкорененото в нея обичайно допускане за материална 
афицираност на всяко познание. Трябва да е пределно ясно обаче, 
че „материалната“ сетивност афицира познание, но не е тя тази, 
която самостойно възнамерява това афициране. За една феноме-
нологична визия сетивността – това са конфигуративноявяващите 
се в опита предметни и артефактни дадености, но не като само-
стойно ноуменално битие, а като феномени, изначално отрефлек-
тирани нагледни единства15. Трябва да се помни, че при Кант 

                                                            
14 Синтезът е именно рефлексивно-критично прекъсване на съдържанието 
(аналите) на анализа до целостта, хомогенността и компактността на формата 
(душата). Тъкмо последната генитално, логосно, светоносно продуцира значима 
материя чрез смисъл. 
15 В този Кантов контекст, неоценим е изводът с оглед изследователската 
перспектива на една евентуална чиста/трансцендентална психология, до която се 
домогваме при правилно издействан избор: „Човешкият наглед е „сетивен“ не 
поради това, че бива афициран чрез сетивни органи, а обратно: тъй като той е 
поемащ, рецептивен, трябва да предостави на съществуващото възможност да 
се яви, да извести за себе си. Или: човекът възприема, не защото има тяло, а 
има тяло, защото е краен, т.е. предоставен, изложен на съществуващото“  
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всякога имаме отрефлектирана сетивност, която няма изначални 
физически характеристики – такива й се дават едва постфактум на 
съзнанието, т.е. самото „физическо“, вкл. и като нарочен фунда-
ментален фактор на познавателно афициране, е всъщност концеп-
туално изводимо откъм изборите и отговорностите на извеждащия 
ги дискретен фактор на светоносност (душата). Сетивността работи 
именно с конфигурирани нагледи, цялостни единици смисъл (фено-
мени, гещалти), но не и с физически предмети или други са-
мостойно емпирични отделности, съществуващи независимо от 
въпросната конфигуративна символика на продуктивното съзнание. 
В този смисъл практиката не изпреварва теорията като модус на 
самостойно афициране, нито по някакъв друг начин, освен при-
видно, случайно и обстоятелствено изисква критериални съгласу-
вания с така или иначе мнимата си субстанциална неприкос-
новеност в качеството си на гарант на „истинното“ и „правилното“. 
Практиката не е нищо повече от съвкупен нормализационен кри-
терий за единство и постигане на уеднаквеност на консенсусите 
относно битие на психологически личности, приели своята едно-
странна детерминираност от средата и условията. Тоест, практиката 
е базов матричен консенсус, който би следвало да реализира 
норма извън перцептивната конкретика на текущата феномено-
логична събитийност и именно на цената на игнорация на субек-
товата дискретност, на личностната му уникалност и на душевната 
му непроницаемост откъм каквато и да е обективна дименсия, която 
и да е предвзета норма, каквато и да е критериалност (неотчитащи 
несравнимата с нищо друго ейдетика на жизнения му свят). Ако в 
качеството си на „екземплярен оптимум спрямо детерминациите на 
средата“ практиката е една такава процедурно-критически разпоз-
ната „изоставаща модалност“ на разполагане на психологическия 
субект, в която всичко светоносно е отчуждено до предметности от 
света, респ. уникалността на живото му светуване е пренебрегната 
за сметка на вездесъщието на средата и изискуемите й оптимал-

                                                                                                                                     
(вж.Раденков, 2011 –  болдваното мое). Т.е. органичното не се дължи на някакъв 
изначално натурален, физически органон, който всякога следва да се репродуцира 
по силата на някаква фиктивна органична и родова традиция, а именно се 
конституира продуктивно и творчески съобразно интерпретативния схематизъм на 
светуващото самосъзнание, което всеки път аперцептиращо конфигурира себе си в 
синтезите на живия перцептивен опитен хоризонт. Или, казано на езика на 
критическата психология: за да светува, душата сама си изобретява органи. 
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ности, то тогава е напълно разбираемо защо феноменологичната 
психология няма нищо общо с едно такова методологично разби-
ране за практика. Освен предоверяване на естествената нагласа, 
каквато от самото начало феноменологията не би следвало да 
допуска, тук напълно лекомислено е предрешен, но не и решен 
въпросът за границите и достойнствата на теоретичното; а трябва 
всеки път да се изтъква, че решаването на този въпрос изисква 
обикновено именно теоретично най-трудните решения, избори и 
отговорности. Границата на теоретичното е граница на познанието 
като такова, следователно тази граница не може да присъства нейде 
в средината на обичайно повтарящото се, превръщайки теорията 
само в особен вид дейност, подчинявайки я на усреднения социален 
регламент. Теоретичността пронизва самия хоризонт на познатото в 
качеството му на наглед, нейната сила е в това, че тя открива 
душата не изцяло през детерминациите на посредническото раз-
познаване на една обективна среда с нейната натурална и социална 
история, изкристализираща обикновено в нормативните регулации 
на частното/корпоративното състояние, а от самото начало дедук-
тивно и критично издействайки телоса на своята феноменоло-
гизираща виртуалност – до продуктивно-имажинативен фактор(вж. 
Димитров, 2004: 224-8; също Рикьор, 2004: 237-8) на всяка 
възможна фактичност и отделност на практическото състояние. 
Така самото то бива превърнато в аморфно и условно (понеже от 
позицията на рефлексивното не-изоставане то бива обгърнато и 
обвеяно от критическата поцедура (вж. Лазаров, 2011: 165-6), в 
качеството й на най-чиста изява на теоретично съзнание), а 
„твърдата“ му до този момент нормативност и дисциплинарност 
бива преинтерпретирана съвсем некласично – в плана на рела-
тивизмите и конвенциите. Вирулентността на типичното и „лунар-
но“ класифицируемото откъм реалностите на света изчезва за 
сметка на виртуалността на уникалното, неповторимото, самоорга-
низиращото се и самоуправляващото се в аспекта на рефлексиращ, 
„соларно“ самоудостоверяващ се субект, чийто жизнен свят и чиято 
текуща феноменология на светуването не могат (просто ей така и 
„по практически съображения“) да бъдат заместени, нито заменени. 
Така обясняваме защо феноменологията е онази методология, която 
оспорва частнонаучните заемки относно методите за самопознание 
и как така душата светува само в плана на всеобщото и кохерентно-
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холистичното, а не на частното и либерално-гражданското16, което 
и предполага единството на метод и методология, както и изявата 
на психологията като философска наука – на първо място в 
действителната модалност на представящото отношение (как?), и 
едва тогава – във възможността на представата (какво, защо?). 

Така се налага изводът, че чисто практически ориентирани и 
самоцелно емпирично-експериментални методи във феномено-
логичната психология не просто не са възможни, те няма как да 
бъдат действителни. Самата изява на действителното представящо 
отношение е теоретична и критико-аналитична, а не просто пред-
метно-аналитична, тя следи преди всичко формата на явимост на 
опитната ситуация (всеки изначално ориентиран към формата 
подход е логосен, критико-теоретичен и разполагането му е в 
действителна модалност), и едва тогава нейното емпирично съдър-
жание, тя синтезира именно в аспекта на ежемоментен критичен 
анализ откъм границите на нагледа/ситуацията, а не се отчуждава 
във всякога фалшиви „научни“ концепции и фантазми относно 
установен произход и предустановена образност, наричана идентич-
ност. Това не означава, че за дидактически, консултативни и 
терапевтични цели ние не можем да разпознаем методите на 
критическата теория като приложни. Те са приложни и помагащи, 
но не с оглед на илюзорната обществена практика в качеството й на 
„обобщена статистика“, не като методи, едностранно узаконяващи 
нормата (със съпътстващите я паранои и истерии) в средноста-
тистичен смисъл, а именно като методи на Аз-а, на екзистенцията, 
на живата цялостност, наречена уникална Личност в аспекта й на 
„самоосъзнаваща се всеобщност“ (Хегел). Изричното уточнение тук 
е, че ако следва да търсим някаква тяхна (методическа) практическа 
стойност, отделена от теоретичното и перманентно теоретизиращо 

                                                            
16 Днешната психология с физиологичен или бихевиористичен уклон изцяло се е 
отказала от душата, за нея това е неправомерен, понеже (вече) е непроверим 
концепт; тя в най-добрия случай се е превърналав дисциплинарна „наука за 
човешкото поведение“, и то на човека, разбиран именно в типично модерно-
епохален смисъл – преди всичко в ежедневната му изява на „частен граждански 
индивид“. Обяснимо е, че една такава наука нефалсифицируемо е нагодила своите 
методологеми, теории и инструменти към една изцяло принизена (в сравнение с 
психологичните домогвания на други епохи), типично политикономизирана 
представа за „масов човек“ – с всичките му „съвременно-цивилизационни“ и 
предвидимо рационализирани в същността си (като типология и история) подбуди 
и заложби, потребности и мотиви, интереси и склонности, нагласи и насочености. 
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съзнание, то такава няма, и тъкмо това парадоксално засилва 
тяхната приложност, защото тези методи подтикват към такова 
психологическо поведение, което е ярко и силно именно бидейки 
продуктивно, производително, процесуално, несъотнасящо се с 
догматизираните репродукции на минал опит и закостеняла психич-
на и/ли соматична образност, респ. неподчиняващо по лекомислено 
невеж и недалновиден начин безусловността на живия и извечно 
саморефлексиращ се светуващ – на условностите на светския 
индивид с присъщия му начин на живот. И ако все пак трябва да 
отнесем тези приложни методи към определен тип психологична 
практика, при всички случаи би следвало да бележим последната с 
названието „трансцендентална практика“, т.е. практика недетерми-
нирана от каквито и да са константни и  уравниловъчни фактори, 
нормализационни процедури и влияния, и практика всякога 
подхождаща към всякакви типологизации, усредняващи измерва-
ния, квантификации, зависимости от конвенции и др. под. така ха-
рактерни за позитивно-индуктивните науки, със съзнанието за сил-
на доза риск от „коруптивно пропадане“ (вж. Делчев, 2012: 21–31). 

И така, нека се върнем към възвестената (и вече, надявам се, 
аргументирана) примерна класификация и продължим с условното 
групиране на приложните методи във феноменологичната психоло-
гия, които ще представим по-подробно в рамките на друг отделен 
доклад: 

І. Общи – винаги свързани с текущото самопознание.  
1. Същност на холистичния подход. 
2. Видове приложно-самопознавателни процедури. 
ІІ. Консултативно-терапевтични. 
ІІІ. Сталкинг и осъзнато сънуване. 
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ПРИЛОЖНИ МЕТОДИ ВЪВ ФЕНОМЕНОЛОГИЧНАТА 
ПСИХОЛОГИЯ. 
Част ІІ: Методика 

 
Ивайло Лазаров1 

 
Резюме: Докладът разглежда достоянията на феноменологичното 

познание като теория и метод. Разкриват се спецификите на теоре-
тичност и приложност в рамките на науката феноменологична психология. 
Посочени и обосновани са главните теоретични и приложни методи на тази 
наука, преценени са възможностите за тяхното използване в т.нар. 
„трансцендентална практика“, а така също и в консултирането и 
лечителското съдействие при психосоматични проблеми. 

 
APPLIED METHODS IN PHENOMENOLOGICAL PSYCHOLOGY 

Part IІ. Clustering Methods 
 

Ivaylo Lazarov2 
 

Summary: The report examines possessions of phenomenological 
knowledge as theory and method. The opus reveals the specifics of theoretical 
and applied character in the frame of such a typical nonclassical science as 
phenomenological psychology. Stated and justified are the main theoretical and 
applied methods of this science; considered are the possibilities for their use in 
so-called ‘transcendental practice’ and also in terms of counseling and healing 
assistance to solve some psychosomatic problems. 

Key words: phenomenological psychology, theoretical and applied methods, 
transcendental subject, holistic paradigm, hermeneutics, existential problems 

 
Този доклад е продължение на Част І от темата със същото 

заглавие и логиката на изложението му цели по-нататъшна 
конкретизация на тематичното послание. 

 
І. Общи приложни методи – винаги свързани с текущото 

самопознание 
 
Всички приложни методи във феноменологичната психология 

изхождат от особеностите на рефлексивната парадигма, познава-
телно разкриваща съзнанието като телеологичен фактор, при-цел-
                                                            
1 Доцент д-р в катедра „Психология“ на Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър“, e-mail: filosofivo@abv.bg 
2Associate Professor, PhD at Varna Free University, Department of Psychology 
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ващ както самото себе си, така и достоянията на световното цяло в 
продуцирането на значенията. Рефлексивната парадигма, освен 
критична, е и холистична. Тя във всеки момент от изследването 
държи под отчет, че няма частен психологичен факт без фактор на 
светоносност (душата), прилагащ дедуктивно-критичната процеду-
ра, нито перцептивно сетивно съдържание, което да не се събира и 
оцелостява през чистата форма на когнитивно-разсъдъчната 
способност (субекта). Аксиомата на холизма гласи: Цялото (холос) 
е повече от сбора на своите части, то е качество, те – коли-
чество. Коя да е част на цялото-феномен3 е имажинативна и 
интерпретативна, т.е. само условно реална, а не действителна сама 
по себе си, тъй като нейната реална отграничимост – нейната 
топика, темпика и метрика – са производни на действителността на 
изказването, представляващо нарочваща процедура (опит) за един 
възможен емпиричен ред, а не самия възможен ред4. Разминаването 
между възможно и действително е свързано с Кантовото забеляз-
ване, че при познавателната активност съществува различие между 
съдържание и форма. Тоест, човек твори предмета на своето 
познание единствено и само във формата на неговата обектност 
(чрез спонтанността на разсъдъчната способност), но заради все пак 
сетивния характер на нагледите, винаги съществува настоятелен 
риск от отчуждаващо приплъзване от формата към съдържанието и 
възможен разпад на чистия синтез на самосъзнанието5. Голямото 
достойнство на науката феноменологична психология е в холистич-
ното приемане на синтеза на самосъзнанието за първичен (априо-
рен) спрямо кое да разделяне на части (aposteriori). Перцептивният 
опит е холистичен и тъкмо затова граничен (тангенциален), преди 
да стане частен и застигнат от ефектите на нормализацията и 

                                                            
3 Феноменът е винаги цялостна единица-битие под формата на сетивно-образно 
самоудостоверяващ се познавателен смисъл (вж. Лазаров, 2014б). 
4Представимостта (въобразяването) на един възможен феноменален ред няма как 
да напусне рефлексивно положената корелативност на субект-обектното 
отношение, т.е. всяка представа зависи преди всичко от формата, респ. начина на 
нейното представяне, преди да (д)ефектираанал-итично. 
5 Според Кант само Първоначалната Същност (Бог) има достъп до действително 
чист интелектуален наглед, т.е. Бог би създавал в своя наглед предмета като 
единство на форма и съдържание, т.е. предмета в абсолютния смисъл на думата… 
и тогава озованост на съзнанието в пасивен синтез, в модус на не-самосъзнание, а 
оттам – и грешките в познанието и практиката – биха били невъзможни (вж. Кант, 
1992: 128). 
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масовизацията. Субектът (душата) светува системата на света, всяка 
припознаваща себе си принадлежност към реда на тази система е 
едва постфактум на това живо перцептивносветуване, което е 
винаги едно-с-цялото, като външна граница на системата, преди по 
силата на аналитични опосредявания да се превърне в част от 
цялото. Следователно и поради току-що казаното, за холизма 
системата (вкл. и системата на света като отрефлектирано смислово 
всеединство в контекстите на феноменологията) е по принцип 
кохерентно цяло и нито една част не е реална сама за себе си, тъй 
като се явява именно феноменологично – съчленена с останалите 
части в нагледно-хомогенен смислов конфигуратив, представляващ 
плод на епистемно-психичната обработка, а не метафизично 
самостойна предзададеност. За феноменологията всяка система е 
система-с-рефлексия (срв. със Степин, Горохов,Розов, 1999: VІІ). 
Тъкмо от такава позиция феноменологът на един по-зрял етап от 
рефлексиите си разбира, че съобразно потока на съзнанието, 
който не притежава изначално същностен или предметно-
емпиричен еквивалент, дори всяка условно/интерпретативно 
отчленена част е вече цяло, доколкото във всеки произволно 
избран фрагмент от последователността на потока е отново 
чист феномен (представляващ нагледна системна единица чисто 
възприятие откъм рефлексиращ субект). 

Следват, вече конкретно, различните видове общи приложно-
самопознавателни процедури, съсредоточаващи усилието си преди 
всичко върху еже-моментното откриване на Аз-а и формиране на 
усет за възприемането му като цяло (външна граница на системата 
от перцептивни данни), а не нейна част, порочно редуцираща се до 
нумеричните външни зависимости на соматичното състояние. 

 
МЕТОД „ПЕРМАНЕНТНО ОСЪЗНАВАНЕ“ 

 Както и да действаш, съсредоточи се върху акта, че ти си 
действащият. 

 Действащият е по-реален от действието. 
 Самосъзнаващият действията си върши, несъзнателният 

просто прави (по Кант). 
 Будното съзнание е господар, спящото съзнание е изгубено 

сред обектите. 
 

МЕТОД „ВСИЧКО, КОЕТО НЕ Е АЗ“ 
 Центрирай осъзнаването върху осъзнаващия, а не върху 

осъзнаваното – така си предопределяш посоката. 
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 Във всяка ситуация, за да се намериш, редуктивно 
изключвай всичко, което не е Аз. Няма факти без фактор, 
факторът (Аз-ът, душата) е смислодаряващият всеки факт, а не 
обратното. 

 Всичко, което не е Аз, няма как да съществува без Аз. 
 Всяка конфигурация откъм Аз е абсолютно уникална, 

неповторима и само условно измерима. Целта всякога е Аз-ът 
(постигането на целостта на душата), той е едновременно цел и 
цял, доколкото той е субектът на ситуацията, всяка даденост 
(всеки смисъл) се конфигурира през него. 
 

МЕТОД „ИЗПРОБВАНЕ НА ИНТЕНЦИОНАЛНОСТТА“ 
 Намирайки себе си, опитай се да хванеш цялото на всичко, 

което ти противостои като феномен, като неотчленимо от теб 
самия. 

 Схващай всяка ситуация именно като твоя, а не нечия 
друга. Само така се домогваш до нейната психична уникалност. 

 Усещай посоката на психоенергийното изтичане – тя 
трябва да бъде ориентирана от теб (съзнаващия) към 
съзнаваното. 

 Нищо от осъзнаваното от теб битийно не изпреварва 
самия теб. Светът всеки миг се удържа уникален и смислен от 
съзнанието ти и по никакъв друг начин. Живей все повече с тази 
истина – друга истина няма. 
 

МЕТОД „НАБЛЮДАТЕЛЯТ Е ПОВЕЧЕ ОТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА“ 

 Това е метод на Франц Брентано6. 
 При който и да е психологичен експеримент: помни, че 

действителен е наблюдателят на преживяването, а не самият 
преживяващ състоянието. 

 Модалността на наблюдателя е всякога „тук-и-сега“ 
(действителна), докато модалността на въвлечения в играта на 
значения, е всякога изоставане, пасивно подемане, спомен 
(възможна). 

 Наблюдателят във всеки нов момент описва експеримента 
заедно с мнимия експериментатор, докато експериментаторът се 

                                                            
6 Вж. Brentano. 1995: 22-5 
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оказва въвлечен във времето, пространството и ролевата 
(идентичностна) рамка на своя експеримент. 

 Психичното apriori е в наблюдателя, психичното 
aposteriori – в експериментатора. Наблюдателят е автентичен, 
експериментаторът – всякога мним. 
 

МЕТОД „ПРЕКЪСВАНЕ НА АНАЛИТИЧНОТО  
ОТЧУЖДАВАНЕ“ 

 Няма чиста представа – всяка представа се представя. 
Съдържанието на представата не съвпада с формата на нейното 
представяне. 

 Чист анализ няма – самото критично прекъсване на 
анализа, се нарича синтез. Бдителното и целенасочено прекъсване 
на анализа във всеки произволно избран момент изнамира 
разликата между представяно и начин на представяне.  

 Начинът на представяне е избор на субекта, докато 
потъналостта в анализа (съдържанието на самата представа), е 
отчуждаване на субекта до предметност или съучастничество. 

 Колкото може по-често си спомняй, че ние сме наблю-
датели, а не съучастници; фактът, че аналитично сме се нарочили 
за съучастници не означава, че не можем  критично да прекъснем 
анализа чрез завършващ синтез, за да избегнем участ и 
съучастничество. 

 Несъзнаваното, в качеството си на субект, съзнава, то си 
представя, то анализира. Способността за връщане към себе си 
чрез прекъсване на отчуждаването, се нарича синтез. 
 

МЕТОД „ПРОДУКТИВЕН, ВМЕСТО РЕПРОДУКТИВЕН  
В ПСИХИЧНАТА ОБРАБОТКА НА СВЕТА“ 

 Психичната активност продуцира света нагледно, ситуа-
тивно, тя не е априорно длъжна да го заварва всякога същия в 
последствията на спомена. 

 В горния смисъл – тя е производителна, процесуална, 
творческа, а не просто адаптивна и всякога репродуктивна спрямо 
определен константен образ или представа. 

 В субект-обектното отношение, придържай се към 
активността и обработващата инициатива на субекта, без да се 
вкопчваш изцяло във фактите и резултатите от миналия опит, 
нито в тялото и каквато и да е устойчива идентичност. 

 Сещай се, че оцеляването ти е възможно само от 
продуктивната  позиция на вечно новия субект, който свободно 
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избира формата на представата. Потъналостта ти в аналите 
на представата представят теб не като самия теб. 
 

МЕТОД „КАЖИ СТОП!“ 
 Периодично „спирай света“, спомняйки си себе си. Дори в 

моменти на най-голямо удоволствие, спри се за миг, и направи 
усилие да осъзнаеш, че ти не си удоволствието, че в момента на 
удоволствието ти навярно си най-упорито отдалечаващ се от себе 
си. 

 Даже когато обичаш до безумие, във върховния любовен 
момент осъзнай, че освен обичано, има обичащ, който не следва 
да е случаен актьор в играта на любов. Утре, когато няма да 
обичаш, ти пак ще си себе си, няма да е вече любимият. Защо 
тогава още тук и сега не станеш себе си, вместо да се 
отчуждаваш в един преходен образ? 
 

МЕТОД „ДУШАТА – БИТИЕ БЕЗ ОБРАЗ“ 
 Душата няма изначален образ, затова и не могат, а и не 

смеят да я изобразяват. 
 Налагай си да мислиш за себе си като за душа, която има 

тяло, а не обратното. Това е така, защото ти си собствено 
вътрешното си, всичко външно на това твое вътрешно, му е 
принадлежно. 

 Душата с психичната си обработка създава и конфигурира 
образите, тя си ги представя, тя налага съдържателния ред в 
обясненията на света. Следователно душата е чиста форма, а не 
материално съдържание, науката за душата не е като науката за 
телата, които душата събира през себе си. Душата асамблира 
света, затова тя е повече от света. Тъкмо чрез светоносността 
на душата светът е един мит, едно сказание за самия себе си. 
 

ІІ. Консултативно-терапевтични методи 
 
Освен за холистичния подход в контекста на психосоматичната 

интеграция на личността, тук би трябвало да се обосновем и във 
връзка с още една заемка от философията – херменевтиката. Да 
караме поред. 

Относно оправданието на холистичния подход в консулта-
тивните и лечителските практики са произнесени немалко възхвали 
от различни автори и инстанции, включително и от академичните 
кръгове, но това само засилва усещането за маргиналност и (все 
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още) почти езотеричност на подхода, доколкото доминиращата 
обществена практика и свързаните с нея теоретични обгриж-
вания на човека в съвремието ни, въпреки използването на 
системния подход, не легитимират достатъчно и настойчиво 
холистичните методи в масовизираното и официализирано 
човекознание и човековедение. Пропуските в системния подход 
произтичат от липсата на рефлексивна и критична изходна позиция 
в изследването на феномена „човек“, а без нея няма как да бъдат 
избегнати увлеченията в излишни и понякога скъпоструващи (и в 
прекия, и в преносния смисъл) отчуждаващи обективации на 
субектното, в повечето случаи порочни регресиращи редукции на 
психичното до физичното, а специално в индуктивната психология 
– свеждането на авторефлексията – до дезориентираща интроспек-
ция. Самата методологична позиция на феноменолога не изисква 
безпрекословно необходимостта от субстратния подход, превръщащ 
психичното в епифеномен на физичното, доколкото изборът на 
такъв подход е случаен и обстоятелствен спрямо самото винаги 
актуално феноменологично описание. Т.е. тук става дума за подход 
към субстратното, обектно-емпиричното и физически реалното като 
„първично реално“ само заради недооценка или пък пълна липса на 
критична преценка относно доверието в „първоначалните очевид-
ности“, от които тръгва анализа, така също и относно доверието в 
„естественическия детерминизъм“, всякога порочно отделящ семан-
тичната от вокална стойност на терминологичното езиково нароч-
ване в полза на първото и така изпускайки събитието на всеизго-
варянето като тъкмо конститутивно действителен, смислодаряващ 
момент спрямо биващото. Тук трябва да се има предвид, разбира се, 
и трудно отмениматапасивистка вяра в несломимостта на средата и 
условията, които „исторически“ и „биографично“ субектът „завар-
ва“. Всъщност субектът се идентифицира през тяло на припозна-
ването, но това е само трансцендентална привидност на поетапност-
та на критиката и рефлексията, а всяка поетапност и в теоретико-
изследователски, както и в по-широкия биографичен план, има 
своите първи стъпки. Феноменологичността на позицията в даден 
момент идва да ни каже, че физичното, в частност соматичното, 
даже и някога да е било припознато като основа за индуциране и 
даже идентифициране на психичното, се е оказало просто концеп-
туален избор или увлечение, който отникъде не следва да е валиден 
и по-нататък. Цялата биография е в последователността на едно 
наративно изговаряне. Цялата история се разказва през тази биогра-
фична последователност, чиито първа и последна точка са напълно 
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условни спрямо културния контекст, в който сме се приели за 
озовали се7. Един път попаднал в усъмняващата теоретичност на 
изговарящото значенията на света интенционално отношение, 
субектът повече няма как да бъде изкаран оттам (срв. с Герджиков, 
2000: І, 25). Това е нещо като порастването – един път пораснала, 
девойката сама става кукла и са безсмислени усилията отново да я 
връщаме към играчките й. Чисто формално погледнато, концептуал-
ните нарочвания са равноценни – самата им ценност е израз на 
субектови предпочитания (а те са случайни и обстоятелствени), 
които не винаги са съзнателно поета отговорност за избор на обяс-
нения; тази ценност никога не принадлежи на някаква изначално 
съществуваща нормативна матрица, макар да изглежда точно 
обратното. Единственото apriori във феноменологията е спонтан-
ността на дедукцията на категориите на разсъдъка, които, съотне-
сени с данните на сетивата, дават единството и последователността 
на опитния синтез откъм субекта, разтварят единството в много-
образието, свързвайки две различни представи в последовател-
ността на единен опит, и така концептуално обагрят емпирията. Със 
или без „коперниканскияепистемологичен пробив“ на Кант, инсти-
туционализираната съвременна практика и обслужващата я наука 
продължават да не искат да забележат, че целостта на която и да е 
единица съществуваща предметност се дедуцирагещалтно, в синте-
тично-разгръщащия се процес на психична идеация, а не се индуци-
ра физикалистки, от самата тази предметност. Еднородността и 
принадлежността на ей тази коса на върха на главата ми и ноктите 
на краката ми към една обща и цялостна структура, наречена 
човешко тяло, и в по-интимен смисъл „моето тяло“ и „моята 
личност“, е преди всичко идеална интерпретативна матрица, тази 
еднородност и тази принадлежност биха били чисто нищо без 
виртуалната идея за (психо)соматичен човек, реализираща във 
всеки следващ жив момент от опита ми собствената въ-плътеност в 
този емпиричен човек, който приемам да съм Аз. Просто коса и 
просто отрязани нокти, видени случайно от който и да е, например 
на улицата, едва ли биха напомнили по някакъв начин за същест-
вото Мен, имащо точно тази коса и точно тези нокти. Сиреч, без 
целостта на идеята, която е на първо място психично-идеална и 
концептуална, аз няма как да удържа частите си в организацията на 
                                                            
7 Срв. с библейското: „Още преди Авраама, Аз съм“ (Иоан 8:58). Това изказване си 
позволявам да изтълкувам като екзистенциално-феноменологично откровение на 
Христа. 
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единен психосоматичен организъм; без този изначално пресрещан 
идеиращ синтез психосоматичното цяло на личността ми би се 
разпаднало на съставните си елементи, връзката помежду им би се 
изгубила така, сякаш никога не е съществувала. Именно тази връзка 
изхожда от псхичнатаидеация и точно тази връзка се удържа в 
идеиращия акт на повтарящите синтези. Без дълбокото схващане на 
горните обяснения холизмът като парадигма в приложно-консул-
тативните и лечителски изследвания ще продължава трудно да 
намира своите теоретични оправдания, а психологическият субект 
би си оставал един всякога вторичен представителен персонаж в 
натуралните и културални индуциращи отношения. 

Изводът е, че ценността на холистичната парадигма няма как 
да бъде оценена и избрана с оглед на масово доминиращите 
индуктивистки и предметно-множествени схващания за „системата 
човек“ като частна на едно неотрефлектирано докрай, самоцелно 
емпирично „природно“ или „социално“ системно състояние. От 
феноменологична гледна точка самостойнотакова не съществува. В 
човешката цялост няма нищо емпирично репродуктивно, това е 
една именно продуктивна идея за човек, в която човешката 
субектност е редуцирана възходящо и критично преоценена 
през интерпретативен, а не емпирично некритицизиран откъм 
трансценденталното съзнание инвариантно дисциплиниращ 
критерий; в човека няма нищо частно и фрагментно самостойно, 
преди аналитично произволно и за определени видове идеоло-
гически навици и граждански удобства той да бъде разделен на 
части, които тъкмо в залутаностите на социалната фрагментация и 
инструменталния опит постепенно или внезапно изгубват интуи-
цията за изначалната и в крайна сметка ейдетична цялост на човека 
subspecieaetherni, т.е. като същество/проект на душата, етерно 
(откъм вечността) и продуктивно-творчески способно да издейства 
собствената си цялост, дори когато я губи сред условностите на 
повседневния си живот. Благодатността на холизма е в теоретич-
ната преориентация на всичките ни телеологични стремления към 
изворите на душевността, чиято дълбинна връзка с етерналното Аз 
би могла да държи под контрол всякакви възможни негативни 
ефекти на живото емпирично светуване в пространството, времето 
и отчуждаващитерегламентции на сетивистката ни участ (с техните 
неизменно лоши последствия, включително греха, болестта, даже 
смъртта), както и хигиенистки далновидно да осигурява здраво-
словна и творческа обхода на личността не обезателно и на първо 
място с оглед на „оптималностите на средата“, не и едностранно 
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подчинявайки се на частната субстанциалност, подразбирана преди 
всичко като „изтляващ“ организъм), а съобразно духовно пробуде-
ната и извечно феноменологично издействана чистота на съзнател-
но задвижения aether.  

Обръщайки внимание на херменевтиката, следва на първо 
място да кажем, че това е превърната разновидност на трансцен-
денталния метод – тук просто са притъпени остриетата на неговата 
радикална сингуларност (срв. с Вацов, 2003: 128-34). Сравнително 
по-широката консенсусност на херменевтичния метод в общностен 
аспект го прави нещо като незаменима основа и фон на консулта-
тивно-терапевтичните методи, използвани във феноменологичната 
психология. Най-общо забелязано, херменевтиката е изкуството да 
съпреживееш другия (човек, група, култура), да се приближиш 
съзнателно и плътно до неговата гледна точка, да постигнеш 
максимално оригинала на неговото феноменологично описание. 
Херменевтиката е всякога едно напълно разбиращо съотнасяне към 
нечия (друга) автентичност, която следва да бъде грижливо съхра-
нена и запазена в нейната уникалност и неприкосновеност. Разбира 
се, че и за херменевтиката най-важното нещо е редукцията до Аз-а 
като фактор на светоносност/смисловост8, само че тук са признати, 
по аналогия с трансцендентално-феноменологичната сингуларност, 
правата на безкрайно множество дискретни огнища на уникално 
осъзнаване – тъкмо този, нека го наречем, частичен компромис с 
диалектиката на индивид и общност, на синергията между ipse и 
idem в един по-тривиален смисъл (срв. с Рикьор, 2004: 32), отваря 
възможността херменевтиката чудесно да се нагоди методологично 
към оправдаване усилията и дейностите на цели школи и индиви-
дуални представители на екзистенциалната психология, гещалт-
психотерапията, логотерапията и хуманистичната психология в 
областта на консултирането и психосоматичната лечителска 
взаимопомощ. 

                                                            
8 Колкото и значима да е всяка една жизнена изява в културно-общностен аспект, 
все пак според херменевтиката абсолютната автономия на Аз-а в емоционален и 
ментален аспект си остават ненакърними именно поради монадичната затвореност 
на Аз-а и свързаната с това способност за максимално конкретно преживяващо 
наблюдение на себе си „отвътре“, каквато никой друг и нищо друго не може да му 
предостави. Това безусловно отдаване на приоритет в херменевтиката именно на 
уникалната неповторимост на Аз-овия жизнен свят е и собствената характеристика 
на всяко едно търсачество на и откъм мистериозното solusipse, в собствения 
смисъл на думата легитимиращо и всяко психологическо усилие. 
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Ето резюме на някои от приложните методи, които подраз-
бират херменевтичното послание: 

 
МЕТОД „НАСОЧЕНОСТ КЪМ КЛИЕНТА“ 

 Характерен за екзистенциалистки ориентираните школи, 
за негов баща условно се приема американският психолог Карл 
Роджърс9. 

 Оставете клиента да говори, да се изповяда, записвайте 
всичко, което му е дошло наум и после анализирайте. Не се 
намесвайте в изповедта му. Намесата ви да бъде евентуално в 
друг сеанс. 

 Опитайте се да станете клиента, да се сраснете с 
проблема му, колкото и да е невъзможно. 

 Пред вас стои не същество-от-света, а цяло едно 
съществуване със своя уникална система от интерпретации, 
която не следва да бъде променяна; на клиента трябва да бъдат 
изтъкнати собствените му екзистенциални достойнства и 
преимущества, които са станали ненужно съизмерими с образци, 
създали и самото психично напрежение. Проблем няма, проблемът 
е в допуснатото сравняване и съизмерване. 
 
ПРИЧИНИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА И СТРЕСА 

СПОРЕД ГЕЩАЛТИСТИТЕ 
 Свръхамбициозност (прекомерно сравняване с другите и 

увлеченост от игрите на общностното); 
 Обсебеност от мисли, вместо от действия10; 
 Отказ да се живее тук-и-сега, концентриране в миналото и 

бъдещето; 
 Склонност към реформиране, вместо приемане на себе си; 
 Отказ от поемане на отговорност за собствените 

решения. 
 
 

                                                            
9 Вж. книгата му – Роджерс, 1997; Вж. също Spinelli, 1995 
10 Тук очевидно не се познава или не се оценява условно-пърформативния смисъл 
на действията (срв. с Вацов, 1998: 182). Поставянето на преден план на едно такова 
различие не е съвсем феноменологично безупречно и би могло да задълбочи 
психичния проблем, ако съществото не е критично и  бдително настроено към 
уловките на консенсусно-общностния калъп, продиктуван от едно такова понякога 
фалшиво върховенство, каквото е това на действията пред мислите. 
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ВЪПРОСИТЕ ПРЕДИ ВСИЧКИ ДРУГИ (ПО ФР. ПЪРЛЗ11) 
 КОЙ съм аз, преди да се самонароча за каквото и да е от 

света? 
 Субектът е винаги кой?, предметът е винаги какво?. 

Феноменологията пита първо за кой, следователно тя пита за 
душата, която не принадлежи на реалностите на света.  

 Душата избира първо КАК да интерпретира, и едва тогава 
отговаря на въпроса ЗАЩО? в реда на самата интерпретация. 
Нито един отговор на „защо?“ не трябва да предхожда въпроса 
„как?“, в противен случай постановката е логически неправилна и 
методологично грешна (може да се каже, че сме тръгнали по 
грешен път и трябва да се връщаме, а не да се увличаме по всичко, 
което ще следва по-нататък). 

 Душата е реално-нереална, сиреч иреална. Тя не принад-
лежи на света, по-скоро, образно казано, тя „обема“ света в себе 
си, отдавайки му светлина и свят-ост (смисъл). 

 Душата действа чрез идеации, следователно тя действа 
чисто, неемпирично, затова именно тя, когато се прицели преди 
всичко в себе си феноменологично, продуцира методологично, а не 
просто ре-продуцира опита (в аспекта на някакъв частен метод). 
 

ФРАНК КИНСЛОУ: ЧУДОТО НА МИГНОВЕНОТО  
ИЗЦЕЛЕНИЕ 

 Вж. едноименната книга12. 
 При болка или тъга – докарай себе си тук и сега, застани 

на страната на Аз-а, а не на болката, създай дистанция между 
Аз-а и болката – не преживяваш болка, ти наблюдаваш болка; 
ти осъзнаваш болка, ти само осъзнаваш болка, не се отдалечаваш 
към нищо друго, освен спрямо осъзнаваното; ти не си болката, 
доброволно ти не си въвлечен в болката, а само наблюдаваш 
болката. 

 Всички болести се лекуват чрез мигновеното чисто 
осъзнаване. Болката е интенционална на осъзнаващия, болката  
няма правата над теб. Пред чистотата на осъзнаването, ако то е 
настойчиво, тя просто „се стопява“ и изчезва. 

 Нека осъзнаването стане систематично упражнение. 
Болестта закономерно изчезва от самата светлина, която гене-
рира осъзнаването. 
                                                            
11 Вж. книгата му – Перлз, 2002 
12 Вж. книгата му – Кинслоу, 2011 
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 Няма болести, има само слабости. 
 

ЦЕНКА СТОЙЧЕВА: ИЗКУСТВТО ДА ЛЕКУВАШ  
ЧРЕЗ ДУШАТА 

 Книгата й: „Новото лечителско изкуство“ – енергийно 
лечение чрез визуализация13. 

 „Материята“ на душата е етер, светлина. 
 Душата е телос на физическото тяло; тя архетипизира/ 

ейдетизира частите му, запазвайки тяхната цялост дори когато 
последната е нарушена. 

 Всяка болест е лечима чрез енергийно-лъчевите импланти 
откъм въобразената етерна синергия. Лечими са дори трайните 
осакатявания. 

 Методът е сходен на методите, предложени от популяр-
ния офталмолог Ернст Мулдашев14. 
 

ІІІ. Сталкинг и осъзнато сънуване 
 
Това са методите с най-силно приложно (ако си представим, че 

използвайки феноменологичния метод някак все пак бихме могли 
да се отдалечим от теоретизациите в западния кабинетен смисъл на 
това понятие), но и най-мистериозно – и тъкмо заради това най-
оспорвано – достояние. Те са разкрити в поредицата от книги на 
американския антрополог от Калифорнийския университет в Лос 
Анджелес Карлос Кастанеда15 и неговите сътруднички и 
съратнички по пътя на знанието ФлориндаГрау16 и ТаишаАбелар17. 
Книгите и многобройните интервюта с автора представят цяла една 
система от екстравагантни и полуезотерични философски и 
                                                            
13 Вж. Стойчева, 2006 
14 Той, освен нетрадиционен лечител, е световноизвестен не само с оригиналността 
на хирургичния си метод чрез внедряване на импланти от животни върху хора, 
използвайки самовъзстановителните сили на душата спрямо трайните соматични 
увреждания, но и с експедициите си в Тибет по стъпките на древната мъдрост. 
15 Карлос Кастанеда е автор на 12 книги върху сталкинга, управлението на 
съзнанието, ефектите от употребата на психотропни „растения на силата“ и 
използването на сънуването за прагматични цели. Измежду най-известните му 
книги са: „Пътуване към Икстлан“, „Огънят отвътре“, „Силата на мълчанието“, 
„Изкуството на сънуването“, „Активната страна на безкрайността“ и др. Във връзка 
с това – вж. статията ми Лазаров, 1998.  
16 Автор на книгата „Живот в сънуването“  
17 Автор на книгата „Магическият преход“ 
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психологически знания и практики, получени в наследство от 
древните толтеки и достъпни и до днес на техните потомци от 
Северно и Централно Мексико. Тези знания намират своето най-
точно и релевантно разбиращо тълкуване именно в лоното на 
феноменологичния метод, въпреки че културният им код и 
антропологичното им послание нямат почти нищо общо с 
модерната западна наука и култура и даже в определен смисъл им 
противостоят. В контекста на настоящото изложение не планирам 
тяхното подробно изследване, а по-скоро посочването им в следния 
ед: 

 
 (ПО К. КАСТАНЕДА) 

вота в обратен ред“ (подобен на 

 

ала своеобразно продължение на 
застъпеното в настоящия доклад. 

 

ология на утвърждаването. Ницше като задача. 

я. Екстрем 

ция „20 години специалност „Психология“ 

щальттерапии. Москва. Институт 

р

СТАЛКИНГ И ОСЪЗНАТО СЪНУВАНЕ
 Метод „Сталкинг“ (прикриване). 
 Метод „Преглед на жи

регресивната автотерапия). 
 Методи, свързани с осъзнатото сънуване. 

Специален феноменологичен анализ на същността и прилож-
ните резултати от визираните методи и практики в духа на 
представеното от Кастанеда и сътрудници би могъл да бъде предмет 
на друга статия, която би се оказ
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ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, България;  
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Резюме: Настоящата статия е посветена на психичното благопо-

лучие, разбирано като достигната степен на удовлетвореност от 
живота (щастие) при децата и младежите. Тук е отделено специално 
място на благодарността като положителна емоция или нагласа в 
позитивната психология; на простителността (прошката) като 
мисловен духовен и емоционален акт на освобождаване от негативни 
емоции и чувства; на аз-концепцията (самосъзнанието) като сложно 
образувание, което включва когнитивни, емоционални и поведенчески 
компоненти. 

Ключови думи: психично благополучие, благодарност, простител-
ност, аз-концепция  

 
PSYCHOLOGICAL WEEL-BEING IN CHILDREN AND YOUTHS 

 
Dimitar Bogdanov 

Plovdiv University „Paisii Hilendarski”, Plovdiv;  
e-mail: bogdanov_bsd2007@abv.bg 

 
Summary: This article is dedicated to the mental well-being, understood 

as achieved degree of life satisfaction (happiness) in children and youths. Here 
is separated special space of the thankfulness as a positive emotion or an 
attitude in positive psychology; of forgiveness (remission) as a mental spiritual 
and emotional act of exemption of negative emotions and feelings;  of self-
concept (self-consciousness) as a complex entity, which includes cognitive, 
emotional and behavioural components. 

Keywords: mental well-being, thankfulness, forgiveness, self-concept  
 

Увод 
 

Безспорен факт е, че в науката се отделя по-голямо внимание 
на изследването на причините за човешкото нещастие и страдание 
отколкото на причините и последствията от позитивното функцио-
ниране (Diener,1984; Jahoda, 1958). През последното десетилетие 
голяма сила и скорост набират изследванията в лоното на пози-
тивната психология и по-конкретно на психичното благополучие. 
Понятието психично благополучие възниква през 50-те години на 
ХХ век в отговор на търсене на показатели за измерване на 

mailto:bogdanov_bsd2007@abv.bg
mailto:bogdanov_bsd2007@abv.bg
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качеството на живот, в необходимостта от проследяване на социал-
ните промени и подобряване на социалната политика. Класически 
произведения в тази насока твърдят, че въпреки че хората живеят в 
обективно структурирана среда, необходимо е да се изследват като 
показатели и критерии за удовлетвореността от живота стойностите 
на субективното психично благополучие. 

 
1. Теоретична постановка на проблема за психичното 

благополучие 
 

Психичното благополучие (Байчинска, К., Бакрачева, М., 
Савова, С., 2009) се разбира като достигната степен на удовлет-
вореност от живота (Cambell et al., 1976). В своите изследвания 
Динър и Лукас (Lucas, Diener & Suh, 1996) представят 3-ком-
понентна структура на психичното благополучие: удовлетворение 
от живота и наличие на позитивни и негативни емоции в живота на 
човека. Целта на индекса за удовлетворение от живота (Life 
Satisfaction Index, LSI, Neugarten, Havighurst & Tobin, 1961) е не да 
определи основните компоненти в структурата на психичното 
благополучие, а да различи хората, които остаряват „успешно”, 
спокойно, уверено и мъдро от тези, които не го правят по този 
начин. В лоното на психологическата наука различни автори раз-
глеждат и правят опити да дефинират психичното благополучие. 
За много изследователи то е разбирано като чисто когнитивен 
процес (Tversky & Griffin, 1991), като изразяващо се в емоцио-
налния опит (Lazarus, 1991), като поведение, което е обусловено 
от поставените цели (Sheldon & Elliot, 1999), като времева 
перспектива (Shmotkin, 1991), като влиянието, което оказват жи-
тейските събития в краткосрочен и дългосрочен план (Shmotkin 
& Lomranz, 1998) или в съпоставката между различни култури 
(Suh, Diener, Oishi & Triandis, 1998). За Маслоу (Maslow, 1968; 
1970) то е понятието за себеактуализация, за Роджърс (Rogers, 
1961; 1980) то се свързва с идеята за напълно и цялостно 
функциониращия човек, за Ериксън (Erikson, 1959; 1996) то се 
изразява в стадиите на развитие на его-идентичността, които 
обхващат целия жизнен път на човека, Олпорт (Allport, 1961) го 
определя като достигнатата степен на зрялост, а за Юнг (Jung, 
1933) то характеризира процеса на индивидуализация. 

Психичното благополучие е определяно и като „основна 
тенденция и цел в живота” (Стаматов, 2014), изразяващо се в на-
стъпващите личностни промени през периода на пубертета, зре-
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лостта и с напредване на възрастта (Neugarten, 1973), чрез позитив-
ните критерии за психично здраве, които изместват първоначалните 
определения за психично благополучие като липса на болест 
(Jahoda, 1958). 

Благодарността е положителна емоция или нагласа. Из-
следването на благодарността в психологията е фокусирано върху 
разбирането на краткокрайното преживяване на емоция на благо-
дарност, индивидуалните различия в това колко често хората 
изпитват благодарност и взаимоотношението между тези два 
аспекта (Wood, A. M., Maltby, J., Stewart, N., Linley, P. A., & Joseph, 
S. (2008), (Изард, К., 1980). 

Прошката е мисловният духовен и емоционален акт на 
освобождаване от чувства като гняв, раздразнение и негодувание, 
насочени към друг човек, заради сторени от него нежелани 
действия или нанесени обиди. Прошката не означава потискане на 
гнева и раздразнението, а напълното освобождаване от тях чрез 
осъзнаване на причините, довели до появата на тези чувства, и 
оттам – намирането на по-рационален начин за преодоляване на 
дразнителя (Стаматов, 2014).  

Самосъзнанието (Аз концепция) се състои се от представите 
на индивида за собствените му качества и способности, от пред-
ставите за собствените му възможности да взаимодейства с другите 
хора и заобикалящия го свят, от ценностните му представи и от 
представите му за собствените цели и идеи, за собственото му 
минало и бъдеще. Уилям Джеймс представя най-пълна и цялостна 
концепция на Аз-концепцията. Той представя вътрешния свят на 
човека, който е достъпен само за него; представата която човек има 
за себе си; това, което мислим че сме; това което мислим, че 
другите мислят за нас; това, което бихме искали да бъдем 
(Стаматов, 2014). 

 
2. Модел на емпирично изследване на психичното 

благополучие  
 
Обект, предмет, цел, задачи и хипотеза на изследването. 

Обект на настоящото изследване са деца и юноши от 15 учебни 
заведения в страната на възраст между 13-18 г. Предмет на 
настоящото изследване е психичното благополучие (щастието) при 
децата и юношите. Целта на емпиричното изследване е да се 
разкрие в каква степен е изразено психичното благополучие в 
различните му компоненти сред подрастващото поколение. Така 
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обоснованата цел очертава следните изследователски задачи, а 
именно: да се изследват и разкрият особеностите на основните 
компоненти на психичното благополучие; да се изследват кои от 
компонентите на психичното благополучие са с доминиращо 
влияние сред децата в юношеска възраст. 

Анализът на литературата по проблема и изучаването на 
профила на съвременната младеж позволиха да се очертае хипо-
тезата на изследването: допускам, че психичното благополучие е 
по-силно изразено при момичетата-девойки, отколкото при момче-
тата-юноши; допускам, че момичетата се чувстват по-щастливи, 
самоуверени, отколкото момчетата; допускам, че днес младото 
поколение е със по-слаба морална и ценностна система и с много 
ниски показатели на благодарност, самосъзнание и прошка; пред-
полагам, че подрастващите са щастливи, когато са материално 
обезпечени, финансово осигурени, задоволени и че младото поколе-
ние е далеч от духовното измерение на психичното благополучие. 

Методика на изследване. В процеса на изследването са 
използвани следните методи: теоретичен анализ на научната лите-
ратура по изследваните проблеми; анкетно проучване на децата и 
младежите; наблюдение на изследваните лица по време на попъл-
ването на анкетния въпросник и през цялото време; неструктури-
рано интервю с анкетираните лица; групови дискусии; анализ на 
резултатите от изследователската работа; математико-статистиче-
ски методи за обработка на данните. За практическото изчисляване 
на резултатите е използван статистически софтуерен пакет SPSS 18. 
Получените резултати са представени във вид на таблици и 
диаграми. 

Процедура. Изследвани са 900 деца и младежи (450 момчета и 
450 девойки) в 15 учебни заведения в 5 големи градове в страната 
(София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора) през периода септем-
ври 2015 г. – март  2016 г. Така формирана извадката не е случайна 
– тя има за цел да се дадат най-точни резултати от емпиричното 
изследване при еднакъв брой момчета и момичета на възраст между 
13-18 години. 

Инструменти. Емпиричното изследване се изразява в по-
пълването на анкетни въпросници, адаптирани за условията в 
България. То включва също и наблюдения, неструктурирано 
интервю и групови дискусии с деца и младежи. Анкетният 
въпросник е разделен на четири панела или раздела и включва            
4 въпросника. 
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Въпросник № 1 принадлежи на Ед Динър (Diener, E., 
Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985)) и Робърт Емънс 
(Emmons, R. A., 1996), известен още като скала за удовлетво-
реност от живота (Satisfaction With Life Scale – SWLS), българска 
адаптация на Кр. Байчинска (2009). Той съдържа 5 твърдения, 
оценявани по 7-степенна скала (от 1 = „Напълно съгласен” до 7 = 
„Напълно несъгласен”). Пример за едно от твърденията в скалата е 
„Като цяло животът ми се доближава до моя идеал”. Резултатите се 
изчисляват, като всичките 5 айтема се реверсират. Твърденията 
гласят следното: 1. В много отношения животът ми е близък до 
идеалния; 2. Условията ми на живот са идеални; 3. Доволен съм от 
живота; 4. До сега съм получил важните неща, които съм искал от 
живота; 5. Ако можех да изживея живота си отново, нищо нямаше 
да променя.  Възможните отговори са 7: Категорично не; не; по-
скоро не; нито не, нито да; по-скоро да; да; категорично да. 
Степента на удовлетвореност от живота се определя от общия 
брой точки, които всяко едно анкетирано лице може да получи: от 
5-9 т. подрастващите са изключително недоволни от живота; при 
10-14 точки – са недоволни; при 15-19 т. – те са леко недоволни; 
при получени 20 точки – са недоволни; от 20-25 т. – горе-долу 
доволни; при 26-30 т. – доволни; а при получени 31-35 анкетира-
ните лица са изключително доволни от живота. 

Въпросник № 2 е разработен от американския социален 
психолог Робърт Емънс (Emmons, R. A., 1996; 2011), българска 
адаптация на Кр. Байчинска (2009) и изследва степента на 
благодарност. Той включва 10 твърдения: 1. Има толкова много 
неща в живота ми, за които да съм благодарен/на. 2. Ако запиша 
всичко, за което съм благодарен/на, ще се получи доста дълъг 
списък. 3. Като се огледам, не виждам много неща, за които да съм 
благодарен/на. 4. Благодарен/на съм за толкова много хора. 5. С 
напредване на възрастта намирам, че съм по-способен/на да ценя 
хората, събитията, ситуациите, които са били част от моя живот. 6. 
Трябва да измине доста време преди да се почувствам благода-
рен/на някого или за нещо. 7. Бил/а съм премного благословен/а в 
моя живот. 8. Ако трябва да бъда искрен/а е необходимо дяволски 
много да накараш някого като мен да се почувства признателен/на. 
9. Имам прекрасно чувство на благодарност към живота. 10. Често 
си мисля за това колко по-лесен е моя живот поради усилията на 
другите. Възможните отговори са 7: напълно несъгласен; несъгла-
сен; леко несъгласен; неутрален; леко съгласен; съгласен; напълно 
съгласен. Степента на благодарност от живота се определя от 
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общия брой точки, които всяко едно анкетирано лице може да 
получи: при 40–45 т. - под средна степен на благодарност; при 46– 
52 т. – средна степен на благодарност; при 53-58 т. – висока степен 
на благодарност; при 59–64 т. – много висока степен на благо-
дарност; при 65–70 т. – екстремно висока степен на благодарност. 

Въпросник № 3 е изработен от Робърт Емънс и изследва Аз-
концепцията. Той включва демографска справка (пол, възраст, 
образование и семеен статус). Тук са разположени три концентрич-
ни кръга: А, Б и В. Кръгът А изразява това, което е най-значимо за 
Вашия Аз и разкрива Вашата дълбока същност. Кръгът Б изразява 
това, което е най-малко значимо за Вас, а кръгът В – това, което е 
още по-малко значимо за Вас и Вашата същност. В този въпросник 
са разположени списък от 16 качества: упоритост, простителност, 
състрадателност, търпеливост, себевладеене/въздържане, милости-
вост, любознателност, щедрост, хумор (остроумие), признателност, 
вярност, благоразумие, успех и известност, любов, справедливост, 
смирение. 

Въпросник № 4 изследва простителността (прошката). Той е 
разработен от Томпсън и колеги (Thompson, S. C., 2002). Включва 
18 твърдения или айтема със седем възможни отговора. Анкетният 
въпросник се разделя на подскали. Първата подскала засяга лич-
ността и до колко тя може да прости на себе си. Тя е свързана с 
айтеми от 1 до 6. Втората подскала засяга другите  и до колко могат 
да простят на другите. На нея са посветени айтемите от 7 до 12. 
Третата подскала е свързана със ситуациите, в които всеки е 
поставен пред изпитанието как и до колко може да прости на себе 
си и на другите в определени ситуации в ежедневието. На нея са 
посветени айтемите от 13 до 18. Общият сбор се получава като се 
съберат всички попълнени числа, като се отчитат (вземат под 
внимание) и реверсивните твърдения. Реверсивните айтеми са 
(такива, при които се отчитат техните противоположности, напр. за 
отговор 7 точки, се отчита 1 точка, за отговор 6 – 2, за 5 – 3 и т.н.): 
2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 и 17. 

 
Анализ на резултатите от скалата за измерване на степента 

на удовлетвореност от живота 
 
По отношение на първото твърдение: „В много отношения 

животът ми е близък до идеалния“ на Диаграма № 1 се вижда ясно, 
че 56 % от запитаните лица (момчета-младежи) не са достатъчно 
удовлетворени от живота си. Те смятат, че животът им се различава 
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от представите за идеалния живот. Анкетираните момичета-девойки 
(44 %) са много по-удовлетворени от живота, отколкото момчетата. 
Те споделят, че намират радост във всяко дребно и незначително 
нещо, което им се случва всеки ден. 

 

В много отношения животът ми е близък до 
идеалния

56%

44%
56

44

 по-скоро не

   да

младежидевойки

 
Диаграма № 1. Идеалният живот при младежи и девойки 

 
На второто твърдение: „Условията ми на живот са идеални“  

33 % от анкетираните лица смятат, че условията им на живот са 
нито добри, нито идеални, 45 % от запитаните лица определят 
условията на живот като добри, а само 22 % – като много добри 
(виж Диаграма № 2).  

Условията ми на живот са идеални

33%

45%

22%

33%

45%

22%

добри

мн.добри
нито не, нито да

 

Диаграма № 2. Условия на живот сред младото поколение 
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Фигурата показва, само 33 % не могат да определят какви са 
точно техните условия на живот. Те споделят, че не са идеални 
условията им на живот, но могат да живеят по този начин и не им 
пречи на контактите им с връстниците. По-голяма част от анке-
тираните лица (67 %) определят условията им на живот като добри 
и много добри. 

На последно твърдение: „Ако можех да изживея живота си 
отново, нищо нямаше да променя“ анкетираните деца-юноша (44 %) 
смятат, че биха се решили да променят много неща в живота си и да 
си поправят допуснатите грешки. Запитаните момичета-девойки  
(56 %) не споделят мнението на техните връстници. Те считат, че не 
биха променяли каквото и да е било в живота си, понеже се 
чувстват удовлетворени и щастливи от постигнатото дотук (виж 
Диаграма № 3).  

         
Ако можех да изживея отново живота си, нищо 

нямаше да променя

Series2 400 500

Series1 44% 56%

1 2

момчета
девойки

 
 

Диаграма № 3. Удовлетвореност от постигнатото сред младото 
поколение 

 
Ако трябва да направим обобщение от анализа на резултатите, 

дадени от анкетираните младежи и девойки, то заключенията биха 
били с леко изразени минорни и мажорни оттенъци. Минорно 
звучат резултатите на момчетата (44 %). Те не се чувстват много 
щастливи личности, постигнали някакво добро психично благопо-
лучие. Биха се върнали назад, за да поправят своите грешки, стре-
мейки се към психично благополучие и щастие. Мажорни са само 
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резултатите на девойките (56 %). Те се чувстват по-щастливи, 
удовлетворени личности, постигнали значителни успехи и 
резултати в много сфери и области на техния живот (виж Диаграма 
№ 4).  

 

Удовлетворени и щастливи личности

44%

56%

1

2

девойки младежи неудовлетворени

     щастливи

 
 

Диаграма № 4. Удовлетворени и щастливи личности сред младото 
поколение 

 
Таблица № 1 показва степента на удовлетвореност от живота 

при децата и младежите. Анкетираните момчета-младежи са полу-
чили общо между 18–24 точки. Тяхната степен на удовлетвореност 
от живота варира от леко недоволен до горе-долу доволен. Това 
показва, че младежите не са толкова доволни и щастливи личности. 
Анкетираните момичета-девойки са получили общо между 26–28 
точки и тяхната степен на удовлетвореност от живота попада в 
графа доволен. Това показва, че момичетата изпитват удовлетво-
рение от ежедневните житейски събития, радват се на най-малките 
неща в живота им и че са балансирани и щастливи личности. 

 
Таблица № 1 

Степен на удовлетвореност от живота сред младото поколение 
 

Анкетирани 
лица 

Проценти Пол Общо точки Степен на 
удовлетвореност от 

живота 
400 лица 44 % момчета 18 т. – 24 т. от леко недоволни до 

горе-долу доволни 
500 лица 56 % момичета 25 т. - 28 т. доволни 
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Анализ на резултатите от скалата за измерване на степента 
на благодарност от живота  

 
На Таблица № 2 (вж. Диаграма № 4) се вижда ясно, че 

момчетата са с по-ниска степен на благодарност (удовлетвореност 
от живота). Техните резултати варират между 41–42 точки (пункта). 
Резултатите сами по себе си показват, че младежите с резултати 
между 41–42 пункта влизат в графата степен на удовлетвореност от 
живота под средна степен на благодарност. Това показва, че тези 
лица спадат към групата, за която е предизвикателство да открият 
причина за благодарност в живота си. Те приемат живота си повече 
като тежест, отколкото като дар. Може би в момента те преживяват 
определени трудности или пък имат нужда от промяна в начина, по 
който виждат света и живота, в който живеят. Девойките са бла-
годарни и признателни личности. Те отчитат високи стойности, 
които варират от 50 точки до 65 точки. Те са с много висока степен 
на благодарност и попадат в групата от хора, които имат чести 
прояви на благодарност и са способни с готовност да признават 
помощта на другите, които притежават способността да виждат 
живота като дар и за тях благодарността е начин на живот. 

 
Таблица № 2 

Степен на благодарност от живота сред младото поколение 
 

Анкетирани 
лица 

Проценти Пол Общо 
точки 

Степен на удовлетвореност 
от живота 

600 лица 67 % момичета 50 т. – 65 
т. 

от средна степен на 
благодарност до екстремно 

висока степен на 
благодарност 

300 лица 33 % момчета 41 т.  – 49 
т. 

от под средна степен на 
благодарност  

до средна степен на 
благодарност 
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До каква степен съм благодарен от живота
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Диаграма № 4. Степен на благодарност от живота  

сред младото поколение 
 
Анализ на резултатите от скалата за измерване на аз-

концепцията 
 
Най-значими качества за анкетираните деца и младежи, раз-

положени в кръг А, са: упоритост, състрадателност, себевладее-
не/въздържане, хумор (остроумие), справедливост, вярност, любов 
и признателност. Това показва, че запитаните младежи и девойки по 
природа, дълбоко в своята същност са упорити, милостиви и 
състрадателни личности, стремящи се към справедливост и вярност. 
Те се стремят и към себевладеене на собствените чувства и емоции. 
Обичат своите приятели и близки, могат да разчитат на тях, 
признателни са към тях и умеят да благодарят за всичко. По-малко 
значими качества на анкетираните лица, разположени в кръг Б са: 
смирение, успех и известност, хумор (остроумие), простителност, 
състрадателност. Най-незначимите качества на анкетираните лица, 
разположени в кръг В са: себевладеене/въздържане, милостивост, 
любознателност, благоразумие, успех и известност, смирение.  



 202

 
 

Схема 1. Най-значими качества за анкетираните момчета и девойки, 
разположени в кръг А 

 

 
 

Схема 2. По-малко значими качества за анкетираните момчета  
и девойки, разположени в кръг Б 

 

 
 

Схема 3. Най-незначими качества за анкетираните момчета  
и девойки, разположени в кръг В 
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Анализ на резултатите от скалата за измерване на 
простителността (прошката) 

 
От проведеното емпирично изследване за простителността 

(прошката) можем да направим следните изводи: много малка част 
от анкетираните младежи и девойки (35 %) все още изпитват 
затруднения да простят на себе си и на околните, таят в себе си 
негативни мисли, гняв и отчаяние, трудно прощават на хората, 
които са ги наранили. По-голямата част от запитаните младежи и 
девойки (65 %) могат да простят на себе си и на другите, не таят в 
себе си негативни емоции, мисли, гняв и разочарования, лесно 
прощават на себе си и на околните, независимо кой е причинителят 
на вредите или емоционалните щети. 

 
Заключение и изводи  
 
По отношение на психичното благополучие (щастие) при 

младежите и девойките могат да се направят следните изводи: 
анкетираните момичета-девойки са много по-удовлетворени от 
живота, отколкото момчетата; по-голяма част от анкетираните лица 
(67 %) определят условията на живот като добри и много добри. 
Анкетираните момчета-младежи са получили общо между 18–24 
точки по отношение на качеството психично благополучие 
(щастие). Тяхната степен на удовлетвореност от живота варира от 
леко недоволен до горе-долу доволен. Това показва, че младежите 
не са толкова доволни и щастливи личности. Анкетираните моми-
чета-девойки изпитват удовлетворение от ежедневните житейски 
събития, радват се на най-малките неща в живота им и се приемат 
като балансирани и щастливи личности. 

Ако трябва да направим обобщение от анализа на резултатите, 
дадени от анкетираните младежи и девойки по отношение качест-
вото благодарност, то заключенията биха били с леко изразени 
минорни и мажорни оттенъци: момчетата са с по-ниска степен на 
благодарност (удовлетвореност от живота). Те приемат живота си 
повече като тежест, отколкото като дар. Може би в момента те 
преживяват определени трудности или пък имат нужда от промяна 
в начина, по който виждат света и живота, в който живеят. 
Девойките са благодарни и признателни личности. Те отчитат 
високи стойности, които варират от 50 точки до 65 точки и попадат 
в групата от хора, които притежават способността да виждат живота 
като дар и за тях благодарността е начин на живот. 
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По отношение на Аз-концепцията при децата и юношите 
обобщените резултати и изводи са следните: най-често преобла-
даващите значими качества, които се срещат в кръг А на 
запитаните лица са: упоритост, състрадателност, себевладеене/въз-
държане, хумор (остроумие), справедливост, вярност, любов и 
признателност. Това показва, че анкетираните младежи и девойки 
по природа, дълбоко в своята същност са упорити, милостиви и 
състрадателни личности, стремящи се към справедливост и вярност. 
Те се стремят и към себевладеене на собствените чувства и емоции. 
Обичат своите приятели и близки, могат да разчитат на тях, призна-
телни са към тях и умеят да благодарят за всичко. Най-често 
преобладаващите качества на анкетираните лица в кръг Б са: 
смирение, успех и известност, хумор (остроумие), простителност, 
състрадателност. Най-често преобладаващите качества на анкетира-
ните лица в кръг В са: себевладеене/въздържане, милостивост, 
любознателност, благоразумие, успех и известност, смирение.  

По отношение на простителността (прошката) сред младото 
поколение обобщените резултати и изводи са следните: 33 % от 
запитаните младежи и девойки  трупат върху себе си гняв, яд и 
негативни мисли, които трудно могат да изкоренят. Такива лица 
трудно могат да простят на себе си и на околните. По-голямата част 
от анкетираните момчета и момичета (67 %) не трупат върху себе си 
толкова много гняв и отрицателни емоции, бързо и лесно се 
освобождават от тях. Те са способни да прощават на себе си и 
околните. Изработили в себе си простителност (прошка), която им 
помага да живеят по-здравословно душевно, емоционално и 
психически. 
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Резюме: Социалнопсихологическият тренинг се използва в областта 

на приложната социална психология като активен метод за психо-
логическа групова работа, чрез която се развиват ключови компетент-
ности (взаимоотношения, комуникативни умения, самооценка).  Основни 
методи на социалнопсихологически тренинг са груповите дискусии и 
ролевата игра в най-различни варианти и комбинации. Социалнопси-
хологическият тренинг представлява и метод за самопознание и взаимо-
действие на участниците в групата. Социалнопсихологическият тренинг 
е форма на обучение, която включва разнообразни методи и похвати, 
които се прилагат поетапно в известна последователност във времето и 
в зависимост от целта на провеждането му и стадия на развитие на 
междуличностните взаимоотношения в групата.  

Ключови думи: Социалнопсихологически тренинг, психологическа 
подкрепа, детски психолог, психологически практики, социалнопсихологи-
чески тренинг с деца.  
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Tanya Kamenova 
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Abstract: Socio-psychological training is used in applied social 

psychology as an active method of psychological group work, which develop key 
competences (relationships, communication skills, self-esteem). Basic methods 
of social-psychological training are group discussions and role play in different 
variations and combinations. Socio-psychological training is a method of self-
knowledge and interaction of participants in the group. Socio-psychological 
training is a form of training that includes various methods and techniques 
applied in stages in some consistency over time and depending on the purpose 
of its conduct and stage of development of interpersonal relationships within the 
group. 

Key words: Socio-psychological training, psychological support, children 
psychologist, psychological practices, socio-psychological trainings with 
children. 
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Социалнопсихологическият тренинг е един от методите на 
активно обучение и психично въздействие, които се осъществяват в 
процеса на интензивно групово взаимодействие, и е насочен към 
повишаване на компетентностите в сферата на общуването. Всяко 
от занятията има комплексно въздействие върху развитието на 
социалните умения и усъвършенстването на компетентностите за 
междуличностно общуване. Според М. Игнатов интензивното 
общуване в групата е важен фактор при социалнопсихологическия 
тренинг, който повишава равнището на физиологичната активност, 
подобрява асоциативността на личността, спомага за разнообразни 
идеи на групата по даден проблем, създава съперничество, което 
има много силен ефект (Игнатов, 1990). Тези характеристики на 
метода го правят подходящ за приложение при деца и ученици. 

Целта на социалнопсихологическия тренинг с деца и ученици е 
чрез различни игрови въздействия да се осъществява учебно-
възпитателна дейност и да се окаже подкрепа за придобиване на по-
добри социални умения и умения за саморегулиране на емоциите и 
поведението, повишаване на самопознанието и самочувствието, 
подобряване на когнитивните процеси, промяна на поведението, 
усвояване на техники за подобряване на всекидневните взаимо-
действия с родители, учители и съученици. Формираните базови 
комуникативни умения служат за оптимизиране на междуличност-
ните отношения, за усвояване на определени социални знания и 
умения, необходими за адаптиране и социализация в условията на 
училищната общност и извън нея, за решаване на вътрешнолич-
ностни и междуличностни проблеми, за намаляване на агресивното 
и нежелателно поведение при децата (Реан, 1999; Василева, 2002; 
Thribaut, 2009). Всичко това води до подобряване на тяхното 
психосоциално функциониране (Гитуни, 2003).  

Социалнопсихологическият тренинг е изключително ефекти-
вен при необходимост от корекция на поведението при децата. Те се 
научават да общуват помежду си, да създават приятелства, да спаз-
ват правила, да зачитат авторитети, научават се на алтернативни 
начини за справяне с емоциите си и контрол над импулсите. Тре-
нингите за социални умения помагат на децата и да научат нови 
стратегии и поведения. По време на обученията за социални умения 
психологът обсъжда модели на правилно социално поведение, 
поддържане на социални взаимоотношения, споделяне, приятелски 
взаимоотношения. Обучението в социални умения помага на децата 
да се научат да работят и играят с други деца. Някои изследвания 
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показват, че най-добри резултати има, когато родителите практи-
куват социалните умения в реални житейски ситуации.  

Релаксиращият тренинг е един от най-ефективните методи за 
овладяване на поведението при децата. Целта е да се развият 
умения за саморегулиране, които играят роля за подобряване на 
емоционалното благополучие. Децата се научават да използват 
„дълбоко дишане“ и „тайна дума“ за бързо отпускане и релаксация.  

Ранната интервенция спомага за по-доброто личностно разви-
тие и справянето с проблеми в по-дългосрочен план. Тренингите 
включват:  

1) Системно усвояване на социални умения. 
2) Решаване на важни социални проблеми. 
3) Подходи при решаване на други проблеми, споделени от 

децата. 
4) Развиване на спортни умения. 
5) Намаляване на нежелано и антисоциално поведение. 
6) Сприятеляване и игрови умения. 
Установените в практиката ползи от прилагането на социално-

психологически тренинг при деца се отнасят до: 
• Подобрена адаптация в училищна среда. 
• Подобрени комуникативни умения. 
• Умение за работа в група. 
•  Спазване на правилата, свързани с училищния ред в 

часовете и междучасията. 
• Изискване на внимание по подходящ начин. 
• Създаване и поддържане на приятелство. 
• Толерантно отношение към всички. 
• Осъзнаване и зачитане на авторитети. 
• Подобрение на концентрацията и вниманието. 
• Проява на самокритичност. 
• Изказване на истината. 
• Адекватно изразяване на емоциите.  
• Умения за емпатия. 
• Приемане на чужди мнения. 
Водещият на социалнопсихологични тренинги има наблюде-

ния върху поведението на участващите деца. В групите се получава 
позитивен емоционален и социален климат, възникват приятелства 
и отношения на взаимопомощ. Най-ефективно в груповите тренин-
ги е регулирането на поведението на по-малките от по-големите 
участници. Често дете с агресивно и самоотричащо поведение в 
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началото на тренингите отказва да работи в група, но след няколко 
занятия започва да се включва и да желае да си има приятели, като 
се научава да спазва правилата на тренинга. 

Класификация на социалнопсихологическия тренинг на учени-
ци може да се направи върху основата на следните организационни 
показатели: инициативност на учениците; стил на работа и профе-
сионализъм на водещите; подбор, съдържание и последователност 
на използваните в социалнопсихологическия тренинг упражнения; 
начин на организация на социалнопсихологическия тренинг; отно-
шение и мотивация на участващите в социалнопсихологическия 
тренинг ученици; оценка на получените резултати от прилага-           
нето му.  

Първият тип социалнопсихологически тренинг е характерен за 
началния стадий от прилагането му. Главната му цел е да се повиши 
мотивацията на учениците и у тях да се създаде интерес към 
изучаваното. Тук се използват похвати като: „активни методи на 
обучение”; анализ на конкретни ситуации; „мозъчна атака”; делови 
игри, метод на потапянето и др (Бардов, 2001). Водещият на този 
вид социалнопсихологически тренинг има възможност за самообу-
чение и самоусъвършенстване чрез метода на пробите и грешките. 
При този метод никой не търси отговорност за начина на про-
веждане. Също така е занижена отговорността за получените резул-
тати, липсват критерии за образуването на групи. Макар и с доста 
слабости, при този вид социалнопсихологически тренинг водещият 
има възможност да натрупа професионален опит. Този тип тренинг 
може условно да се нарече „любителски”. 

Вторият тип социалнопсихологически тренинг е характерен с 
това, че се провежда организирано и има ясно обозначени цели. В 
началото мотивацията на участниците е ниска, но постепенно се 
засилва. Този тип тренинг е така наречения „програмен тренинг”. 

За постигане на целите на социалнопсихологическия тренинг 
се използват разнообразни методи, средства и похвати: дискусии, 
игри, решаване на казуси, анализ на резултати, проективно рису-
ване, демонстрация на модели на поведение, психично разтовар-
ване, психодинамика, самообучение. Ако традиционните методи са 
ориентирани основно към предоставяне на готови знания, то в 
тренинга участниците са откриватели и изследователи и трябва 
сами да достигнат до знанията. Използваната методика подпомага 
процесите на обучение и подобрява комуникативната компетент-
ност на участниците. В групата се създава работна и емоционална 
атмосфера. Учениците се тонизират, мобилизират и мотивират за 
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работа. Създават се неопределени и необичайни ситуации, в които 
стандартните модели на поведение и общуване между хората не 
могат да се прилагат. По този начин учениците се провокират да се 
самоопознаят и да се саморазкрият. Пример в това отношение е 
„разказване на приказка”. Много често в сюжета на историята 
участниците включват себе си, случки от своето ежедневие или 
проблем, който ги вълнува. След това им се дава възможност да 
анализират собствения си разказ и да чуят анализа на останалите 
участници. Това им помага да си отговорят на въпросите, които ги 
вълнуват и да се справят със ситуацията, в която са попаднали.  

Играта е предпочитана форма на въздействие, защото позво-
лява да се разкрият детската емоционалност и спонтанност 
(Бояджиева, 2002). В тренингите за деца играта е средство, чиято 
цел е не само почивка и забавление, а преди всичко начин за сво-
бодна изява и обучение. Тя им дава възможност за идентификация и 
вербализация на емоциите. В тези тренинги на децата се предлагат 
различни ролеви игри, обучаващи програми, работа с арт материали 
и др. Играейки помежду си, децата се социализират, изразяват 
отношението си едно към друго, формират за себе си определен аз-
образ, изграждат положителна самооценка (Белова, 1997).  

Тренингите са с различна тематична насоченост, например: 
„Запознанство и правила в групата”, „Агресията в училище”, „Прия-
телски взаимоотношения”, „Емоции и поведение и начини за изра-
зяване”, „Приказкотерапия и развиване на въображението” и др. 

Социалнопсихологическият тренинг с деца и ученици  изисква 
план, който уточнява какви знания, умения и нагласи ще се фор-
мират и надграждат у учениците. Предварително водещият трябва 
да е набелязал целта, задачите, компетентността на участниците и 
техните потребности, методите, техниките и процедурите, които се 
използват.  

При конструирането на методиката на социалнопсихологи-
ческия тренинг трябва да се съблюдава балансиран подход на 
въздействие. Добре е да се отрази степента на развитие на компе-
тентностите на участниците, фазите на груповата динамика, равни-
щата на подготвеност. Това се налага, защото различните типове 
знания и умения се представят чрез различни интерактивни методи, 
които служат за развиване и усвояване на различни компетент-
ности. Така например, ролевите игри са подходящи за усвояване на 
емпатичността, наблюдателността, толерантността и други комуни-
кативни умения, докато разучаването на казус е подходящо за 
усвояване на умения за анализ, обобщаване, сравнение и мислене. 
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Водещият трябва да прояви определена гъвкавост в тренингите и 
участниците трябва да почувстват, че тренингът не е някаква сте-
реотипна процедура, а се извършва в името на тяхното благопо-
лучие. Създаването на тези нагласи засилва активността в участни-
ците и мотивацията им за съвместна работа. Добре е в началото на 
занятията да се наблегне на отработване на комуникативните 
умения, свързани с наблюдателност, изслушване, задаване на 
въпроси, поддържане на разговор, преодоляване на бариерите, 
емпатичност, а в края да се акцентира върху междуличностни 
взаимоотношения, умения за преодоляване на конфликти, работа в 
екип. Важно е да се определят целите на всяко занятие, необхо-
димото време за работа, необходимите материали и др. 

За всяко занятие са предвидени 2–3 упражнения, защото 
водещият трябва да има „резервен” вариант за замяна на едно 
упражнение със сходно по същност и цел. Обикновено процедурата на 
прилагането на всяко упражнение е следната: 1. Извършва се „нещо” 
(игра, дискусия, рисунка, апликация), което предизвиква активност в 
участниците. Всички участници с помощта на водещия анализират 
резултатите и свързаните с тях преживявания и впечатления.   

Всяко занятие започва с приветствие или някакъв ритуал на 
групата. Следва кратко представяне на план на предстоящото заня-
тие, извършват се предвидените процедури във връзка с поставе-
ните задачи, като се използват незабелязани за това методи, прави 
се равносметка на преминалото събитие, заключение на наученото 
и изводи от тренинга, дават се задания за „домашна работа”. 
Занятието завършва отново с подходящ ритуал за приключване.  
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Резюме: Всяко общество има свой елит. Той понякога се въз-
произвежда, понякога възниква при благоприятна ситуация. Основният 
стремеж на елита е да спечели и дълго време да владее властта, а не да 
защитава интересите на обществото. Затова в обществото възникват 
деформации, които могят да доведат до сваляне на един елит и до поява 
на нов елит. Хората винаги реагират активно, когато се убедят, че 
елитът не защитава общи интереси, а само лични. 

Ключови думи: комуникация, елит, категории, глобализация, 
социално неравенство, деформации, рефлексии, публики 

 
THE ELITE INDIFFERENCE. DEFORMATIONS AND REFLECTIONS 

OF THE SOCIETY 
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Summary: Every society has its elite. It sometimes reproduces itself and 

sometimes creates under suitable conditions. The main purpose of the elite is to 
earn and to keep for a long time the power and authority and not to protect the 
society interests. That’s why in the society occur deformations which can bring 
to overturn of some elite and the creation of a new one. People always respond 
actively when they realize that the elite doesn’t care for their common interests 
but for personal ones only. 

Key words: communication, elite, categories, globalization, social 
inequality, deformations, reflections, audiences 

 
 
Всяко общество се нуждае от своя елит, както и елитът се 

нуждае от своето общество. Как се създават елити, как се развиват, 
какви интереси защитават, как умират и отново се възпроизвеждат? 
За нуждата от елит в обществото говори още Конфуций като за 
каста, определена да води другите. По-късно Платон и Аристотел 
определят нуждата по-образованите и по-богатите да налагат своята 
воля и да определят развивието на обществото. С развитието на 
индустриалната революция и на капиталистическия модел на 
производство елитът се моделира като най-съществен елемент в 
структурата на обществото. Немските философи Ницше и 
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Шопенхауер определят властовите позиции на елита като същест-
вена необходимост в развитието на държавата. Идеолозите на 
Великата френска революция детронират едни представи за елита и 
налагат други, по-модерни, изпълнени с нови качествени характе-
ристики, които също претърпяват метаморфозите на познати вече 
модели. 

Оксфорският речник предлага следната дефиниция за „елит“: 
„1. Избраното или най-доброто от множеството или от група (клас) 
лица. 2. Лица от най-висока класа. 3. Група от лица притежаващи 
основния дял от властта или от влиянието в по-голяма общност“. Не 
по-различно е тълкуването според интернет речника на Пристън-
ския университет, който тълкува „елита“ като „привилегировано 
малцинство, малка група от хора в рамките на по-голяма общност, 
които имат повече власт, по-високо социално положение, богатство 
или талант, отколкото останалите членове  на общността“. Според 
етимологичния речник Дъглас-Харпър думата „елит“ се появява за 
първи път в речник през 1823 г и означава „подбор, избор“ – от 
френски (elite), от глагола eslire (избирам), от латинския глагол 
eligere  (избирам). 

В съвременното българско общество релефно се открояват три 
категории на тази привелигирована прослойка: първа – елит в 
резултат на възпроизвеждане (политически, финансов, админист-
ративен); втора – появил се в резултат на конкретна благоприятна 
ситуация (например демократичните промени след 1990 г, който 
най-често се изявява като псевдоелит); трета – чрез безспорни 
доказателства за професионализъм и морал (най-малката група). 
Според изследователите на елитинското направление Гаетано 
Моска и Вилфредо Парето, Роберт Михеле и Чарлз Райт Милс 
основният стремеж на елита е да печели и дълго да владее властта, а 
не да защитава интересите на дадена общност или на обществото 
като глобална социална система. 

Основната тенденция в развитието на елитисткото научно 
обяснение се изразява в дихотомията „елит-неелит“. Първият е 
монолитна общност, който доминира и господства над втория. 
Всяко общество се управлява от обособено малцинство, което 
доминира над мнозинството. Господстващото малцинство е „избра-
но от бога“, то е качествено и представлява форма на олигархия. То 
винаги се стреми към безконтролна власт и винаги използва тази 
власт в свой егоистичен интерес. Елитът никога не отстъпва 
доброволно своята позиция. В стремежа си да съхрани и да предаде 
по наследство привилегированото си положение елитът започва да 
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се деформира, да изменя позитивния си профил и системно губи 
положителните си качества, благодарение на които е превъзхождал 
неелита. Така елитът започва да се „самоизяжда“ и в такава ситуа-
ция често неговите метаморфози водят до изродяване и само-
унищожаване. 

Кои са възможните и най-честите деформации в поведението 
на елита? Технните проявления са разнообразни и съществуват 
обективно независимо от волята на елита. Комуникацията елит-
публики се развива в реална среда, която е силно зависима от 
обществените закономерности. Дори в условията на развита демо-
кратична система привилегированите групи са представени значи-
телно по-убедително от останалите социални общности. Те рядко 
допускат обновяване на своите среди с външни субекти. Когато все 
пак това се случи, в резултат на избори, чрез талант или забога-
тяване, „новите играчи“ бързо биват моделирани и приобщени към 
каноните на елитарното поведение. От обновяването на елитите не 
винаги (по правило твърде рядко) може да се очаква редукция в 
отношението към „другите“. Неизбежната динамика в състава на 
елита, основана на лични качества и умения, но често и поради 
адаптиране към политически и бизнес ситуации, неизбежно до-
принася за негово приспособяване към нагласите и очакванията на 
публиките. 

Глобализацията, като траен и динамичен процес, стимулира 
развитието на редица тенденции, някои от които се развиха като 
фрапиращи деформации. Акумулацията на богатството доведе до 
свръх концентрация на световните капитали. Днес по-малко от 10 
процента от хората притежават повече от 70 процента от световното 
богатство. Подобна е била ситуацията през първото десетилетие на 
ХХ век. Но двете световни войни, както и Голямата депресия, 
унищожават голяма част от световния капитал и така неравенството 
намалява чувствително.  

След 80 години на миналия век неравенството отново започва 
да расте драстично. Икономическата ситуация в САЩ най-кате-
горично подвърждава тази тенденция. Сега там най-богатите 1 про-
цент притежават 35 процента от богатствата на страната, а 50 про-
цента от населението – само 5 процента. Друга тенденция – го-
дишният ръст на световния капитал от 4–5 процента значително 
надхвърля годишния ръст на брутния вътрешен продукт от 1,1–1,2 
процента. Така парите стават все по-силни, властват над хората и 
предопределят хода дори на критичните исторически събития, на 
които сме свидетели през последните години. На преден план се 
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извеждат идейни възгледи, но зад тях стоят настоящи и бъдещи 
финансови интереси, които формират политическото поведение. 
Светът отново е заложник на елита, който държи в ръцете си 
приоритетите в световната икономика и действа единствено в полза 
на собствения си интерес.  

Кои са възможните рефлекции на обществото и какви са 
техните реални резултати и проекции? Систематизирането зависи 
от редица критерии, но приоритетни са не само глобалните, но и 
локалните нужди и ползи. Ще посоча някои от най-съществените. 
Първа – системен натиск върху елита и адаптиране на неговото 
поведение към общите ползи и  желанията на публиките. В Европа 
те са закономерност и насочени към най-значимите проблеми, 
определени от гражданите – през 2016 г. предстоят референдуми в 
Англия за излизане на британската общност от Европейския съюз, в 
Чехия – за отхвърляне на решението за разпределение на имигран-
тите в държавите членки на ЕС. В България референдумите също са 
реалност – вече имаше допитване за електроното гласуване, за 
използване на атомната енергетика, до края на годината предстоят и 
други за значими обществени промени. Втора – котрол върху 
финансовите пазари. Скандалът Панамагейт, развит активно от 
медиите през 2016 г., предизвика законодателни промени в десетки 
държави. Трета – динамично се развива  социална злоба и ненавист 
към елита на богатите и управляващите. Засилването на тероризма в 
световен мащаб е само едно от най-видимите проявления на со-
циалната рефлексия. Четвърта – неудържимо расте имиграцион-
ната вълна към богатите държави. Милиони хора от четирите 
посоки на света вече са при „заможните“, а други милиони чакат на 
перона „влака към блаженството“. 
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Резюме: Статията изследва процеса на придобиване на атитюди в 

българското общество. Основната причина, която провокира изследва-
нето са множеството статии, които представят взаимоотношенията 
между българите като изключително конфликтни. Повечето конфликт-
ни ситуации са свързани поведение, но не и с междуличностна кому-
никация. Докладът представя изследваните лица като комплекс от 
характеристики, придобиващи форми, които оформят личността като 
категория социална норма. Предвид този факт дава основание да 
твърдим, че погрешните възприятия по отношение на личностната 
структура на другия е основание за създаване на атитюди към него. 

Ключови думи: социални норми, атитюди, погрешни възприятия 
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Summary: The paper explores the process of attitude acquisition in 

Bulgarian society. The main reason, that provoked me, was that exist a lot of 
reports & the Bulgarian people are presented usually as a type who are 
permanently in conflicts with others. The most researched conflicts are co-
related with behavior but not with human communication.The paper dissertats 
that considered is a complex with specific characterwhoose forms areto treat 
the personality as a kind of social norm.So, this fact, that misreceptions tothe 
perconalitty-structure of others, becomes the capacity of attitude acquisition.   

Keywords: social norms, attitudes, misperceptions 
 
 
Изложение 
Атитюдите са едно от условията за реализирането на пълно-

ценно общуване, с които комуникаторътподхожда към създаването 
и/или участието в даден тип транзакция. Особеност на това условие 
е, че то е факт преди началото на комуникацията, но е възможно да 
поддържа процеса в цялото му продължение. Предвид съществу-
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ването на атитюда преди началото (инициирано или наложено) на 
по-голямата част от взаимодействията е налице възможността 
съответното действие да не възникне изобщо. Липсата на целен-
асочено търсене или иницииране на комуникация със съответни 
лица, принадлежащи към дадени групи или притежаващи харак-
теристики, които подбуждат предразсъдъци при условие на общест-
во е възможно да се тълкува като фактор, обуславящ и възможна 
социална изолация.  

Атитюдите се формират по различни начини по перцепцията 
на различни източници (информационни, медийни, общуване и т.н.) 
на базата на перцепцията.Предмет на настоящото изследване е 
възприемането на българина към другите. Или по какъв начин той 
възприемадругия като „сбор“ от характеристики и доколко същите 
са отнесени към личността му.  

Възприятието за дадено качество като негатив или като 
недостатък е условие за възникването на предразсъдък, който да 
възпрепятства взаимоотношенията в цялост. Приемаме, че сумата 
от характеристиките, които се отнасят до изследваните лица 
представляват социална норма по отношение на чертите, които ги 
описват, а отнесените към другите са предпоставка за възникващите 
отношения.  

Представеното изследване има за цел, от една страна, да обек-
тивизира българина като количество от определени характеристики, 
а от друга, да представи възможни бариери при създаването и 
утвърждаването на общност.  

В последните години, в България прави впечатление социална 
динамика, която засяга личността като елемент от нацията. Същата 
е единство на историческа и културна принадлежност, обща тери-
тория, общи език и държава, но и сбор от личностиорганизирани в 
общество, което е условие на човешката екзистенция. 

Изхождайки от понятието за общество като зададено в тълко-
вен речник Andreichin et al. (2008)„Кръг, група от хора, обединени 
от общ произход, работа, интереси и др.“като общ феномен при-
състват отношенията между хората, които ги свързват в общност. 

За динамиката на отношенията в българското общество може 
да бъде говорено посредством преглеждането на съвременната 
статистиска, от което се извеждат различни факти:  

• след последното преброяване на НСИ от 2011 г. е отчетено 
увеличаване на броя на домакинствата/респективно хората, които 
живеят сами, което е парадоксално на фона на намаляващото 
население, но е вследствие на движението на младите към големите 
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• проучване от 2014 г. на РискМонитор и Уницеф сочи, че 
25,9% от децата между V и XI клас живеят само с един родител, а 
другият е в чужбина. 

Горепосочените статистически факти водят до извода, че са 
налице процеси, които са пряко свързани с разграждането на 
семейството и насочванетона личността към преобладаващироли 
различни от семейните. 

Останалата част от данните показват участието на личността в 
други отношения, които са деструктивни, за което е показателно 
увеличаването на броя на агресивните актове по повод споделянето 
или боравенето с нещо общо (път, училище, пари, работа, спорт).  

Така показаната фактическа обстановка може да бъде 
погледната през призмата на социалната психология и по-конкретно 
през нейната функция посочена от Moscovici (2006, p. 14) „... Изпъл-
ване на социалния субект с вътрешен свят, а от друга страна – 
повторно ситуиране на индивидуалния субект във въшния, т.е. 
социалния свят”, както и предмета й, насоки за който дава 
Moscovici (2006, p. 7) “всички явления, които имат връзка с 
идеологията и с общуването, подредени в плоскостта на своя 
произход, структура и фунцкия“.От предното може да се изведе, че 
е налице своеобразна празнотамежду изградения вътрешен свят и 
ситуирането му в социалния. Вътрешният и социалният свят на 
личността следва да са в непрестанна кореспонденция посредством 
различен тип транзакции, с които личността се презентира и 
включва себе си в дадена социална група. Предвид динамичния 
характер и нуждата от обмен между вътрешния и социалния свят е 
налице нуждата от непрестанно общуване. Данните обаче ни 
посочват точно обратното - общуването се заменя с различни 
конфликтни поведения, които заобикалят комуникацията и са с 
вероятна цел да ранжират ситуацията вертикално като активният в 
поведението си се опитва да „подчини“ другия, без да е налице опит 
за справяне по различен начин.  

Отчитането на горепосоченото обаче, не може да го изпълни 
със съдържание. Съдържанието може да бъде запълнено в случай, 
че е налице причина за създалата се празнина. Има редица фактори, 
които фрустрират и обезсърчават българина в общуването.Тук се 
разглеждат социалнопсихологическите, именно тези, с които има 
възможност да се „запълни“ празното разстояние между вътрешния 
и социалния свят при условие на еднаква принадлежност.  
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На първо място, за да се установи дадена хипотеза във връзка 
с причините следва да се насочим към социалнопсихологическия 
профил на българина, представен в народопсихологията, от една 
страна, а от друга,да бъде отнесен към актуалното възприятие по 
отношение на оформящите го характеристики. 

Най-концентрирано и във връзка с психичното функциониране 
Danchev (2008, p. 46) представя профила на българското общество: 
„Синтезът на националната ни психика, разбирана като харак-
тер, ни представя един дълбоко противоречив наниз от робско 
съществуване и непрекъснат стремеж за излизане от него. Тази 
фрустрация, съпътствала ни векове наред, ни превръща в една 
човешка общност, непрекъснато очакваща добро, което евентуал-
но може да ни споходи в утрешния ден. Незадоволените очаквания 
на народа ни го правят затворен, егоистичен, еснафски-индивидуа-
листичен и болезнено впечатлителен и чувствителен. Ние винаги 
се надяваме на нещо по-добро, а то все не идва... Бедният живот 
на българина го мотивира да търси колективния живот, да се 
обединява на основата на земя, занаят, добитък, търговия.“, което 
е сякаш обяснение в генезис на казаното от Strashimirov (1995,            
p. 85), че: „Не ще съмнение, процес за индивидуализиране на човека 
сред нашия народ ще трябва да е почнал още от кръстосване на 
волевата мощ у аспаруховата орда със сантименталната разля-
тост на заварените в земята ни славянски колена.“, в последна 
сметка като резултат към настоящето се наблюдава именно инди-
видуалистичен народ, който търси своята колективност посред-
ством обединение в тесен план, каквито са семейството и собстве-
ността, което посочва и Strashimirov (1995, p. 79) „Семейното 
огнище, то е всичко най-скъпо и най-свещено, което българинът 
има: това е мястото на отдиха му, радостите и скръбта му, 
които той споделя с жената и със своите близки“, и се 
потвърждава от Danchev (2008, p. 59) предвид факта, че „Ние прие-
маме душевността си, културата и морала на битово равнище или 
снемаме красивото, доброто и злото до непосредственото ни 
общуване с най-близката среда...“ като в последна сметка можем да 
завършим с това, че въпреки уюта създаван в близката среда при 
българите като носители на подчертан индивидуализъм е налице 
атитюд, който е определящ и във връзка с нещата свързани с 
каквато и да била дейност и възприятия, съответният атитюд е 
концетриран от Hadzhiiski (1997, p. 36) „Думите „българин“ и 
„българска работа“ у нас често се употребяват като най-
унизителни нарицания“.  
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Съдържанието на горепосочената празнота може да бъде 
търсена при съществуващите и затвърждаващи се атитюди, които 
водят до предразсъдъчно отношение спрямо останалите в контекста 
на разпадащото се семейство, представляващо обединяващо звено 
на индивидуалистичния българин. Съществуващите предразсъдъци, 
както е посочено от Moscovici (2006, p. 544)„можем да разглеж-
даме като неблагоприятни догматични мнения за други групи, 
разпростриращи се върху индивидуалните членове на тези групи“. 

От посоченото дотук може да бъде изведен следният парадокс 
– налице са атитюди, които водят до предразсъдъчно поведение по 
отношение на другите, като особеност тук е, че другите представ-
ляват хора, принадлежащи към същата общност. Съществуващите и 
неидентифицирани атитюди обаче са факт при видно редуциране на 
условията за „обединяване“, а именно при изчезващо семейство и 
„общност от близки“. Следвайки Moscovici (2006, p. 544) извежда-
ме, че„предразсъдъкът се отнася към негативните атитюди, а 
дискриминацията е поведение, насочено срещу индивидите набеля-
зани от предразсъдъка“. Може да се стигне до извода, че в 
последните години българинът е жертва на автодискриминация, 
което акумулирано е възможно да доведе до сериозни конфликти.  

Вземайки горепосоченото и произхождащите рискове, следва 
да бъде използван подходящ метод, който да установи наличието и 
формата на атитюдите, които е възможно да доведат до съответните 
предразсъдъци и последваща дискриминация. Атитюдите възникват 
там, където се счита, че съответната личност притежава характе-
ристики, които я отличават от дадена група.Втози случай се говори 
за възможни автопредразсъдъци, което води до това, че нормата 
следва да се търси не в принадлежността към група, а в самата 
личност, тъй като тя следва да се възприема и като социална норма 
посредством присъствието си с определени черти в определени 
роли и ситуации.Yonkova (2005, p. 315), посочва, че „Индиви-
дуалните норми са особено тясно свързани с развитието на 
митотворчесткото и религиозното съзнание; социалните с давле-
нията на жизнените потребности, породени от условията на 
обкръжението. В развитието си последните отразяват преобра-
зованията на обществено-културните отношения, особено промя-
ната на социалните схващания и влагането им в човешкото 
конструиране на реалността“.  

Теорията за социалните норми и съответният подход е раз-
работен от Berkowitz (2004А, p. 5), като „В него е посочено, че 
нашето поведение се повлиява от неправилни схващания за това 
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как други членове на нашата социална група мислят и действат“, 
респективно е дадена възможността посредством изследване да се 
потърси запълването на празнината между личността и обществото 
посредством обяснение именно на отношенията. Друга възможност, 
която предоставя Berkowitz (2004A, p. 7) е да бъдат обследвани 
погрешните възприятия, като „Терминът "погрешно схващане" се 
използва за описание на разликата между действителните нагласи 
или поведение, и това, което хората приемат за вярно във връзка с 
отношението или поведението на другите”, като в настоящото 
изследване се центрираме върху характеристики, които биха могли 
да бъдат предиктори за съответно поведение опосредствано от 
създавани предразсъдъци и търсен резултат са погрешни схващания 
по отношение на индивидуалните характеристики, които е 
възможно да повлияят върху цялостното отношение в обществото. 

Изследване 
Изследванията за социални норми следват линията на събиране 

на данни, от една страна, на изследваните лица, а от друга, на въз-
приятието на същите за норма, относима към другите. Съответният 
подход дава възможността освен да бъдe определенo относимото 
характерно за личността, то и относимото на личността към тази на 
другите. Съответното паралелно обследване ни дава разликите 
между самоопределянето и възприятието за останалата част от 
обществото, което в случая е фундаментално от гледна точка на 
възможността да се определят именно погрешните възприятия и 
възможната форма на атитюдите, които генерират поведение, 
разглеждано като предразсъдък.  

Постановка на изследването 
База за формулирането на въпросника е теорията за социалните 

норми, както и съответния подход. 
Въпросникът изследва въздействието на принадлежността към 

дадена група на отношението към същата. От друга страна са 
изследвани атитюдите, възникващи във връзка с начина, по който се 
възприемат другите като сбор от индивидуални характеристики.  

Представянето на въпросите по отношение на основните линии 
на изследване е насочено именно към изследване на самооценката 
по определените характеристики и проблеми, от една страна, а от 
друга, доколко същите се отнасят към другите в перцепцията на 
изследваните лица. Предното е с цел да бъдат представени погреш-
ните възприятия свързани с отношението към обществото. Целевата 
група са самоопределящи се като българи хора.  
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Структурата на въпросника е следната:  
• Демографски данни, целящи да определят възможни зависи-

мости между пол, възраст, образователен статус във връзка със 
създаваните атитюди.  

• Обединението на българския народ като фундаментално що 
се касае до създаваните връзки и взаимодействия.  

• Влиянието на дадени характеристики към цялостното отно-
шение към принадлежащите на дадената група с цел отдиферен-
циране на влиянието на принадлежността и влиянието на съответ-
ните характеристики, описващи личността.  

• „Какво е за Вас да сте българин“ е основният въпрос, който 
има за цел да отнесе съответните характеристики към изследваните 
лица от една страна, от друга да определи доколко същите се 
отнасят до другите, а от трета да бъдат отнесени дадените 
характеристики в диадата качество-недостатък. Използвани са 
характеристики, част от определенията за българина в контекста на 
народопсихологията.  

Провеждане на изследването 
Изследвани са 169 лица. Анкетата е разпространявана в со-

циалните мрежи.  
Водещата хипотеза на изследването е доколко атитюдите, 

влияещи на отношението към другите са съответни на актуалното 
възприятие за себе си и възможно ли е погрешно възприятие да е 
водещото при създаването и поддържането на взаимоотношения.  

По отношение на влиянието на принадлежността към дадена 
група върху изследваните лица(фигура 1) данните ни водят до изво-
да, че в най-голяма степен за другите влияят психичното заболя-
ване; етническата принадлежност, материалният статус и физиче-
ското увреждане. По отношение на изследваните лица в най-голяма 
степен влияе високият интелект като останалите принадлежности са 
под границата на адекватната преценка. 
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Фиг. 1. Влиянието на принадлежността към дадена група върху 
изследваните лица 

 
От анализа на резултатите (фигура 2) е видно, че като 

характеристики, с които българите в най-голяма степен определят 
себе си са достойнство; честност; отвореност към контакти; 
вярност; интелигентност. Голямата част от тях, но не в същата 
последователност отнесените към личността характеристики се 
възприемат именно и като качества за същата(фигура 3). 
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Фиг. 2. Възприятия на българите за притежаваните качества  
и степента, в която са валидни за другите  
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Фиг. 3. Степен на отнасяне на посочените характеристики  

в диадата качество-недостатък 
 
Впечатление прави и начинът, по който посочените във 

въпросника характеристики се отнасят като възприятие за другите. 
Възникващите атитюди по отношение на останалите се свързват със 
следните характеристики: завистливост; враждебност; песими-
зъм; самонадеяност; мнителност; суетност; внушаемост. Посо-
чените характеристики не само, че не са определяни като качества, 
а и противоречат на начина, по който изследваните лица възприемат 
себе си. 

Наблюдават се значителни корелации между променливите 
щедрост и достойнство (0,524), целеустременост и воля за пости-
жения (0,626), както и между враждебност и завистливост (0,510) 
при отнасянето на характеристики към изследваните лица; при 
отнасянето на характеристиките към другите се наблюдават 
корелации между вярност – честност и достойнство (0,561;0,614); 
между интелигентност – смелост и целеустременост (0,523; 0,512); 
достойнство с нравственост (0,522); целеустременост с воля за 
постижение (0,551); между самонадеяност и суетност (0,506). 

Гореописаните данни ни водят до следните изводи:  
• налице са атитюди, които категоризират отсрещния като 

завистлив, враждебен, песимистичен, самонадеян, мнителен и т.н., 
които не са съответни на възприятията на изследваните лица по 
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отношение на себе си от една страна, а от друга не се възприемат 
като качества.Това ни насочва към извода, че не е налице 
рефлексивност по отношение на това, че Изследваното лице е „друг 
за другия“. Той бива възприеман с характеристиките, с които той 
определя останалата част от обществото;  

• по-голямата част от наблюдаваните корелации са във връзка 
с отнасянето на характеристиките към другите, което дава осно-
вания да се изведе хипотеза, че при отнасянето на характеристики 
към другите изследваните лица са по-улеснени; от корелационния 
анализ става ясно, че качества като достойнство и целеустременост 
са до голяма степен значими и свързани с развитието на харак-
теристики, определяни като качества; предното може да ни доведе 
до извода, че корелиращите черти са предиктори за наличието на 
фундаментални качества, които в следващия момент са недопуска-
ни като налични в голяма степен при другите;  

• принадлежността към дадена група се възприема в по-
голяма степен като влияеща на другите, но не и на самите 
изследвани лица, което ни води до извода, че изследваните лица 
отделят себе си от другите като различни и незасегнати от 
съответните „проблеми“; впечатление прави, че в голяма степен за 
себе си участниците определят влиянието на високия интелект, 
който от своя страна е почти изравнен като въздействие и към 
другите (относимо и към творческото самовглъбяване). Предното 
следва да бъде тълкувано като въздействие на принадлежност, за 
която е вероятно изследваните лица едновременно да не разбират и 
да не определят като поставяща тези, за които е типична в 
негативна социална рамка; 

• семейството и собствеността са фундаменти (фигура 4), 
около които се обединява българския народ, което в известна 
степен обяснява високата степен на влияние върху отношението на 
материалния статус. Семейството изчезва като ценност от българ-
ското общество, остава собствеността и именно това провокира 
възприятия, опосредствани от материалния статус в ситуации, 
които по принцип са еднакви – този, който кара по-скъпа кола има 
повече права от другия, който кара по-евтина, защото е по-обединен 
посредством собствеността си. 
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Фиг. 4. Основни центрове за обединение на българския народ 
 
Заключение 
Изследването показва, че са налице атитюди към другите, 

които са опосредствани от погрешни възприятия.Те са предпоставка 
за ограничаване на общуването и дискриминирането на останалите 
като носители на характеристики, които са възприемани като нега-
тивни. В следващия момент не е налице рефлексивност по отноше-
ние на себе си, което води до своеобразна автодискриминация. 

От друга страна, семейството и собствеността освен фактори, 
обединяващи българина са и условия, които ограничават комуни-
кацията извън този център, което е и своеобразна пречка в създа-
ването на комуникация вън от семейството и съ-собствениците. 
Идеалите представляват единствен вариант, който би могъл да 
предпостави „стъпка“ към създаването на комуникация, независимо 
от създадените атитюди. 

Настоящото изследване дава възможност да бъде обективи-
зиран образ на българина като носител на определени черти, с 
които голямата част от изследваните лица се самоопределят. Посоч-
ваните характеристики обаче, не са отнасяни към другите. Към 
останалата част от обществото, независимо от еднаквата принад-
лежност се отнасят атитюди, които възпрепятстват адекватното 
общуване. 

 
Използвана литература 
1. Berkowitz, A. D. 2004. The Social Norms Approach: Theory, Research and 

Annotated Bibliography. Trumansburg, NY. 

 227



 228 

2. Андрейчин, Л., Георгиев, Л., Илчев, Ст., Костов, Н., Леков, Ив., 
Стойков, Ст., Тодоров, Цв. 2008. Български тълковен речник. Четвърто 
издание. София: Наука и изкуство. 

3. Данчев, Н. Й. 2008. Психология на националният характер. Габрово: 
ЕКС-ПРЕС.  

4. Йонкова, К. 2005. Другата психология. Велико Търново: Фабер. 
5. Московичи, С. 2006. Социална психология. София: Дамян Яков. 
6. Страшимиров, А. 1995. Книга за българите. София: Сибия. 
7. Хаджийски, И. 1997. Оптимистична теория за нашия народ. София: 

Отечество. 
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Резюме: В доклада се разглеждат аспектите на екзистенциалната 
проблематизация на съня. Те са свързани с двойнствеността на съня в 
човешкото съществуване: като неотделим от живота и като проти-
вопоставен на „будната” му част; като спане и като сънуване; като 
"произтичащ" от нас и „еманципиран” от волята ни; като „произведен”, 
без да е произведение; като темпорално автономен, но способен да 
„разкрива” миналото и бъдещето; като непосредствено преживяване и 
разказ за това преживяване. 

Ключови думи: сън, спане, сънуване, темпоралност, наратив 
 

THE SLEEP – ASPECTS OF PROBLEMATIZATION 
 

Boicho Boichev 
VFU “Chernorizets Hrabar”, Varna, Bulgaria, e-mail: boi4ev@abv.bg 
 
Summary: In the article are considered the aspects of the existential 

problematization of the sleep. They are connected with the duality of sleep in the 
human existence: as inseparable from life and as opposed to its "awaken" part; 
as sleeping and as dreaming; as "resulting" from us and "emancipated" from 
our will; as "produced" without being a product; as temporally autonomous, but 
able to "reveal" the past and the future; as immediate experience and a story 
about this experience. 

Keywords: sleep, sleeping, dreaming, temporality, narrative. 
 
Общи положения.  
Сънят заема близо 1/3 от времето на човешкия живот, ако го 

изчисляваме според денонощната триада „работа-почивка-сън”. 
Обикновено тази чисто статистическа „пропорция” се приема без-
проблемно, макар че когато се наруши (при безсъние или извън-
мерна сънливост), става повод за безпокойство. Безпокойството при 
нарушенията на съня обаче рядко води до неговото проблема-
тизиране, тъй като най-често се свързва със здравето, а не толкова 
със съществуването. Инсомнията, нарколепсията и сънната апнея 
(Сийман, Кенрик, 2002, 161) понякога са сериозни проблеми, но те 
не предполагат рефлексия изобщо върху съня, а възстановяване на 
„нормалното” състояние. Проблематизация има тогава, когато се 
видят другите 2/3 от живота като бодърстване, т.е. състояние, 
противоположно на съня; когато се попита защо нито сънят, нито 

 229



бодърстването са самодостатъчни; когато се схване, че нито едно от 
тях не е възможно без другото.  

По подобен начин стоят нещата и със сънищата. Когато ги 
разказваме или се опитваме да ги тълкуваме, ние показваме, че се 
вълнуваме от тяхното присъствие в живота ни; че е невъзможно да 
ги отстраним от него, заради (или въпреки) тяхната странност, 
неуловимост и загадъчност; но всъщност не ги проблематизираме. 
Човек никога не е оставал безразличен към съня, но някак го е 
„привеждал” към безпроблемност, като се е опитвал да му придаде 
мистична стойност: все едно сънят ни разкрива някаква недостъпна 
в будно състояние нам тайна: било от миналото, било от настоя-
щето, било от бъдещето. А всъщност това, че сънят ни мами към 
недостъпното, че е като тайна врата, която се отваря произволно и 
почти никога по наше желание, за да влезем в друга реалност, 
където времето, пространството и собственото ни съществуване 
изглеждат съвсем различни – именно това е повод за рефлесията и 
проблематизирането. Защото, след като се събудим, ние търсим 
паралелите на съня с пространството, времето и съществуването ни 
в будно състояние, опитваме се да насложим картините една върху 
друга и да осмислим съня през оптиката на рационалното ни 
будуване. Тъкмо това би трябвало да „подхранва” проблематиза-
цията на съня, а не да „подвежда” към тривиалността на „сънога-
данията”.  

Това, че човек се интересува от съня и неговото съдържание, 
все още не е проблематизиране - обикновено сънят се приема като 
даденост, която служи за удовлетворяване преди всичко на пред-
разсъдъците. Ето защо проблематизацията не тръгва от разказите 
(„сънувах еди какъв си сън”), нито от въпросите, свързани с тях 
(„какво означава той?”); тя тръгва от въпросите за пределните 
основания на съня: „Защо в човешкото съществуване е необходимо 
да се преживяват, схващат и осмислят две реалности, които имат 
толкова различни перцепция, място, роля и смисъл в човешкия 
живот и същевременно са неотделими една от друга?” Проблемният 
въпрос не може да намери удовлетворение, например, във всезадо-
воляващия отговор, че „...сънищата могат да лекуват, да съветват, 
да предупреждават и да ни насочват..., да отговарят и на въпроси, да 
ни свързват с миналото, настоящето и бъдещето, да ни носят радост 
и удоволствие, да ни доведат до емоционална удовлетвореност, да 
стимулират сексуалността и творческия ни потенциал, да разреша-
ват проблеми, да ни подготвят за непознатото, както и да ни 
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позволят да реализираме нереализираните елементи в нас.” 
(Холбех, 2000, 13) Оставяме настрана това, как сънищата носят 
„радост и удоволствие”, когато е установено, че имат „негативен 
уклон”, „по-често сънуваме нещастия...”, а насън „преобладават 
агресивните действия” (Сийман, Кенрик, 2002, 163). По-важното е, 
че сънят няма как да бъде всичко това, защото не става ясно как 
изброеното характеризира съня, по какво го отличава от будното 
състояние и как интегрира особената събитийност на сънната 
реалност. 

Важно е да се отбележи и това, че сънят и сънищата имат 
проблемен потенциал и не могат да бъдат пренебрегнати от 
рефлексията. Та ако сънят бе нещо отвлечено и безсмислено, щяхме 
ли да му обръщаме такова внимание; а ако бе неразличим от дей-
ствителността, щяхме ли постоянно да се опитваме да го тълкуваме 
именно като сън? Затова тази работа има скромната задача само да 
покаже аспектите на проблематизиране на съня, без подробно да 
ги систематизира, прецизира и детайлизира.  

 
Първи аспект: сън и будуване. 
Както стана дума, сънят съставлява 1/3 от човешкия живот и с 

будуването са в отношение 1:2. В проблемен план, освен посо-
ченото вече, въпросът е дали тази една трета ще се разглежда като 
отнета от живота или като прибавена към него; сънят ущърбява ли 
нашето съществуване (напр. като ни заблуждава, като ни дава 
невярна информация, като ни подвежда или просто като ни налага 
да отсъстваме от съществуването си) или го облагородява (напр. 
като ни разкрива някаква истина, като ни дава  информация, която 
да ни насочва към правилни действия или като ни обогатява с 
онова, което не ни е дадено в будуването). Същевременно, сънят 
може да се разглежда не просто като другото на будуването, а като 
по принцип друго екзистиране – в тези си ипостаси той е интересен 
за рефлексията. Може да се каже, че сънят преобразява действи-
телността и то така, че да се колебаем кое е сънят и кое реалността 
(подобно на китайския мъдрец, който не можел да разбере дали е 
спящ човек, който сънува, че е пеперуда, или е пеперуда, която 
сънува, че е буден човек) или да констатираме, както в “Преобра-
жението” на Кафка, че “една сутрин Грегор Замза се събуди след 
неспокойни сънища и откри, че в леглото си е преобразен на 
огромно насекомо.” (Кафка, 2010, 61) В този аспект проблемати-
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зацията може да се разгърне и към това, че сънят не само преоб-
разява действителността (будната реалност), той самият е преоб-
разена и преобразяваща се действителност. Такава насока може да 
се обоснове както в пространствен, така и в темпорален смисъл. В 
„Кошмарът” Борхес обръща внимание на пространството: „Любо-
питен белег на моите кошмари е..., че имат точна топография... Знам 
точно къде съм и знам, че трябва да се отправя към някое далечно 
място. Тези места в съня имат точна топография, но са напълно 
различни...(от реалните места – б. м. – Б. Б.)” (Борхес, 1994, 295). 
Флоренски пък допуска, че времето в съня “е преобърнато през 
себе си (к. м. – Б. Б.), а заедно с него са преобърнати и всичките му 
конкретни образи, следователно ние преминаваме в областта на 
имагинерното пространство (к. м. – Б. Б.).” (Флоренски, 1994, 15-
16) Във връзка с това може да се каже, че пространството и времето 
притежават значим проблемен ресурс. Например: пространственото 
разположение на тялото в будно състояние (изправено) и при спане 
(легнало); преходът от едното към другото при заспиване („хори-
зонтиране”) и при събуждане („вертикализиране”); мащабите на 
съпоставимост на пространствените обекти в будната и в сънната 
реалност (увеличаване, хиперболизиране, умаляване и преумаля-
ване); пространствена измеримост, далечно и близко в съня и пр. 
Заедно с това, за спящия времето е като че ли раздвоено, той сякаш 
се намира в две различни темпорални реалности – във функцио-
нално-физиологичното време на телесното си съществуване и в пре-
живаемото време на сънуването. На проблемно равнище наличното 
раздвоение изисква смислено обяснение, затова тук също може да 
се разисква за прехода, съпоставимостта, измеримостта; за протяж-
ността и мигновеността и пр. Към това може да се добави и 
специфичното единство на пространството и времето: в съня – 
хронотопно, а в будната реалност – континуално. 

 
Втори аспект: спане и сънуване. 
От казаното по-горе се налага във втория аспект да се изясни 

терминологичната раздвоеност на понятието “сън”. Всъщност, то е 
обобщаващо, макар и да се употребява в различни значения. “Спах 
сън” и “сънувах сън” не са само смислови нюанси на едно и също 
нещо. Спането (sleep) се асоциира както с функционалното състоя-
ние на почивка и възстановяване на физиологичните ресурси на 

 232 



организма1, така и със смъртта (“вечен сън”), отсъствието, анесте-
зията и т.н., т.е. – с “отстраняването” от реалното екзистенциално 
време, което, както и да го тълкуваме, остава изначално възможно 
състояние на човешкото съществуване2. (Герджиков, 1994) Ако за 
спането може да се каже, че е безучастно по отношение на реалния 
живот, то сънуването (dream) предполага, от една страна псевдо-
релевантност на света на будното съзнание, а от друга – живото 
участие на човека именно в съня.  

Такова участие пък задава нова насока на проблемността – как 
терминологично да се изрази “разгръщането” на сънуването: като 
съновидение или като съноявяване.  Трудно може да се приеме, че 
„съновидението е предвестник на бъдещето, докато сънуването 
(разбирай „съноявяването” – б. м. Б. Б.) е резултат на настоящето” 
(Артемидор, 1988). Вярно е, че съдържанието на съня е предимно 
образно-символно и визуалната регистрация на образите е домини-
раща (Попов, 1991), като към тая доминанта са интегрирани и 
други, лишени от образност (“не-видими”), но все пак прежи-ваеми, 
елементи – главно емоции и мисли. Всичко това не просто се вижда, 
а се и явява в синкретичността на съня (Попов, 1991). Така синкре-
тичността на съня,  може да се разбира и като неотделимост и 
слятост на видението и явяването. 

Ако се отнасяме към съня единствено и само като към видение, 
то се налага да си зададем и въпроса за неговия източник. 
Видението се “получава”, защото ни се “изпраща” отнякъде, от 
някаква, адресираща го до нас инстанция. Следователно, то е 
консолидирано някъде другаде, на друго място, от някой друг. То 
“пътува” към нас и когато ни достигне, първото, което възприемаме 
е неговата видимост. В зависимост от интерпретацията, адресантът 
може да е Бог или демоничното (които ни дават съня с цел), или пък 
безлична инстанция (тресавището на безсъзнателното, „То”, 
миналото, бъдещето, случайността и др. п.), която ни го праща 
безцелно. Видението в сънуването е акт на трансцедиране – или 

                                                 
1 В тази връзка - често употребяваните “здрав” и “оздравителен” сън, като 
синоними за здраве или за възстановяване на организма след болест. Заедно с това 
обаче: “нарушение на съня” и “безсъние”, които индикират някакъв здравословен 
проблем и в никакъв случай не се отнасят до сънуването. Но, например, “лош” сън 
е двусмислено – може да се отнася както до спането, така и до сънуването. 
2 “И даде Господ Бог на човека дълбок сън…” (Бит. 2, 21) 
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извън нас, към божественото, или отвъд в самите нас, през 
пластовете на не-Аз-ното.  

Явяването на съня очертава друга траектория. Той се явява 
“от” нас “пред” нас - “дълбоко личен”, както казва Дако (Дако, 
1999), но по-скоро индивидуално-субективен, доколкото изключи-
телно рядко встъпваме в съня с личностния си статут. И явяването, 
подобно на видението е субективно, доколкото е резултат, макар и 
компилативен, от произволното съчетаване на реални (преживени в 
състояние на бодърстване) образи от паметта и символи, дошли от 
„флуктуациите” на несъзнаваното. „Явяването” в случая е субек-
тивно, защото има своя източник в субективното състояние на 
сънуващия. Външният наблюдател може да установи че спящият 
сънува (по движението на очните ябълки, положението и дви-
женията на тялото, бълнуването – думите, които се произнасят по 
време на сън, често нечленоразделени, сякаш спящият не се е 
научил да говори; чрез електроенцефалограма или чрез други 
средства), но нищо не може да каже за съдържанието на съня – то е 
недостъпно за него, защото не на него се явява сънят.  От друга 
страна – записите на съновидението, контрола и редактирането му, 
проникването в съня отвън, принудата сънуващият да манипулира 
съдържанието му и пр. не са реален проблем на рефлексията и са 
приоритет преди всичко на научната фантастика.  

Не по този начин стоят нещата при хипнозата и при други 
трансови състояния и макар че те няма да бъдат разисквани тук, ще 
отбележим, че полето на проблематизация може да се разшири и по 
посока на онова „сънуване”, което не е свързано непосредствено със 
спането. Такива са сънищата “наяве” (бляновете, мечтите, фантаз-
ните преживявания и др. п.), които носят характеристиките на 
сънуването, но не се изживяват във време на спане. В този смисъл, 
спането и сънуването не съвпадат, макар и да са съвместими: сънят 
като спане (sleep) е физиологично, а сънят като сънуване (dream) – 
психично състояние на човека (Руднев, 1993, 13).  

В този аспект трябва да се изтъкне и още нещо, чрез което да 
се премине към следващия – субективността на съня. Спането 
(sleep), като изключим времето непосредствено преди заспиването и 
на прага на събуждането, няма субективна активност. Сънят (dream) 
е субективен, но по особен начин: сънуващият преживява съня си 
като реалност, по-точно – като единствена реалност. За сравнение 
– при бодърстване ясно можем да отличим реалността на съня 
(която е „дистанцирана”) от непосредствената реалност на будното 
състояние. Будният може да наблюдава спящия, но не и неговия 
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сън. Спящият наблюдава съня си, но не като буден; в случаите, 
когато участва в него, обаче, той се сънува като „буден”. 

 
Трети аспект: натура и култура. 
При съня (като спане) спящият е като че ли “отстранен” от 

реална активност и волева дейност. На физиологично равнище това 
се изразява с минимизиране на жизнените функции на организма до 
границите на достатъчността; довеждане до “ръба” на живостта. 
Будният ракурс на културната интерпретация, често осмисля съня 
като своеобразно „умиране”, като “игра на смърт” (напр. при 
Хераклит: „смърт и сън”); неслучайно молитвите преди сън се 
отнасят и до смъртта – по време на сън тя изглежда „най-лека”, 
защото преходът към смъртта от това „най-близко” до нея 
състояние като че ли е най-безболезнен (не е случайно и че 
мирната, немъченическа смърт на праведниците и светците се 
нарича „успение” – заспиване). Тази аналогия се подкрепя и от 
наблюдаването на външния изглед на спящото тяло – то изглежда 
безжизнено (особено при дълбок сън или каталепсия) и може да 
бъде сбъркано с мъртвото тяло. Но дори когато няма съмнение, че 
спящият е жив, той се възприема като безпомощен, уязвим и 
неспособен да се защити. Вярно е, че здравият човек може да бъде 
най-лесно погубен в съня си, вярно (и интересно) е също, че в съня 
си човек е най-устойчив за себепогубване. Връзката „сън-смърт” 
може да се установи и на базата на вътрешния опит на сънуващия – 
душата като че ли се е „отделила” от тялото, все едно го е 
„напуснала”, абдикирала е от него, „изоставила” го е в смъртта. 
(Экзегетика, 2002) 

Интересен в този аспект би бил сравнителният културен анализ 
на общото и различното в ритуалите предхождащи, съпровождащи 
и последващи смъртта и съня. (Экзегетика, 2002) 

 
Четвърти аспект: ограничения и произвол. 
„Съновидението” е способност, но не и необходимост при 

спането. То заема сравнително малка част (около 1/5) от общия 
обем на съня3, има различна „честота” при различните индивиди: 
има хора, които твърдят, че изобщо не сънуват (по-скоро те не 
                                                 
3 Според Дако относителният дял на сънуването времето на целия човешки живот е 
по-голям: „Ако поставим един до друг сънищата на петдесетгодишен човек и 
изчислим времетраенето им, ще установим, че той е сънувал в продължение на пет 
години. Пет години! Ще рече, около 1800 дни или 45000 часа.” (Дако, 1999, 5) 

 235



могат да си спомнят, че са сънували); други – че сънуват много 
рядко (поради това някои от тях отдават голямо значение на това); 
трети – че сънуват почти всяка нощ. При сънуването няма 
регулярност, за разлика от спането. Всеки организъм има нужда от 
сън на определен период от време и ако не получи „дажбата” си, се 
изтощава и разболява4. Съновидението се явява произволно, без да 
има установена периодичност; привидната му липса („незапом-
неност”) не води до последиците от липсата на сън – нито фи-
зиологични, нито психологични. 

„Конструкцията” на съня не е систематична (каквото понякога 
може да бъде тълкуването му и при всички случаи и проблемати-
зирането му), тя по-скоро е калейдоскопичнна – и в действено-
образната си форма на явяване, и в специфичния (с някои уговорки 
може да се нарече стробоскопичен) ефект на осветяване на сънната 
реалност. Тъканта на съня се „изтъкава” в състояние на транс; нито 
за постигането на това състояние, нито за композирането на съня са 
необходими технологични знания, владеенето на някаква техника 
или употребата на упойващи препарати (не обаче и ако страдаш от 
безсъние5).  

Най-после сънят е лишен от една от най-важните характери-
стики на будуването – социалната реализация на индивида. Спя-
щият реално отсъства от социалната дейност, макар в съня си да 
общува. Същевременно, социумът полага грижи за спящите, а 
общуването не може да стане съдържание на сънуването, ако преди 
това индивидът няма буден опит от него. В тази връзка може да се 
каже, че сънят има социоморфоиден характер (изразен например в 
поетическата метафора „Спи градът”), който може да се изрази и в 
друго отношение – заедност на спящите, но индивидуалност на 
сънуващите. 

                                                 
4 Затова и лишаването от сън, поддържането на будно или полубудно състояние, 
без друга физическа агресия, е перфиден начин за изтезание. (Виж Солженицин. 
Архипелагът ГУЛАГ) 
5 Безсънието може да бъде резултат от временна превъзбуда на нервната система, 
преодолима дори с архаичната техника на броене на овце, с четене, гледане на ТВ 
и т. н. То може да бъде и болестно състояние, което изисква медикаментозно 
лечение (което пък, от своя страна, да доведе до зависимост). И в двата случая 
целта е човек да заспи, т. е. – да получи своята „порция” сън, от която психоло-
гично (или психофизиологично) се нуждае. Друг е въпросът колко голяма може да 
бъде тази „порция” и какви последици могат да имат прекалено дългото спане, 
летаргичните състояния и пр. 
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Пети аспект: съдържателност. 
В съдържателен план съновидението е „паралелна” (успоредна) 

реалност. За индивида сънят е „напускане” на актуалната събитий-
ност и заедно с това „озоваване”6 в друга, която прилича на съби-
тийност (защото, най-малкото, като че ли сме нейни свидетели и 
като че ли участваме в нейното осъществяване) и която сякаш е 
актуална (защото е непосредствена за нас като преживяващи). Като 
се „дистанцира” от хода на реалното физическо време, но без да 
променя „статута” си на екзистенциално, сънят „подменя” 
единствено настоящето. В съновидението има само настояще 
(Успенски, 2000; Флоренски, 1994), в неговото „вътрешно” време 
миналото и бъдещето въобще не са инкорпорирани, така както е в 
преживяването на реалното физическо време. Същевременно, от 
дистанцията си на паралелна на настоящето реалност, сънят 
„отразява” (по особен начин, „под ъгъл”), а донякъде и „осветява” 
миналото и бъдещето, защото, дори и в будната реалност, „настоя-
щето не е по-малко тъмно от миналото, нито по-малко неизвестно 
от бъдещето” (Остър, 1993, 154).  

Времето на сънуването е „разположено” в реалното физическо 
време, защото и сънуващият пребивава в него; но времето на съня 
няма физически характер, нито пък неговото съдържание се 
осъществява в реална физическа темпоралност. Това ни повежда 
към следващия аспект. 

 
Шести аспект: темпоралност. 
Сънят (като спане) поставя ясната разлика между от-миналото 

и пред-стоящото (колкото и странно да звучи това, ако визираме 
съновидението), а не толкова между миналото и бъдещето в 
абсолютния смисъл на думата – когато заспиваме, ние „късаме” 
връзката с актуалното настояще, като то бива субституирано или с 
безвремието на NREM-съня, или с квазинастоящето на REM-съня 
(Герджиков 1994, 33-37; Сийман, Кенрик 2002, 160-162).  

Сънят (като спане) дава възможност не само за отграничаване 
на отминалото от предстоящото, но задава и първоначалния модел 
за формиране на идеята за минало и бъдеще – отсъствието от 
                                                 
6 Изкусително е тук да се каже „създаване”, но това няма да е коректно, защото 
както и да гледаме на съня, то в него не можем да открием задължителния елемент 
на конструирането и създаването – авторския замисъл. Привържениците на 
НЛП ще кажат, че има начини и методики за програмирането насъня, но защо ни е 
да имаме в съня съдържание, което знаем какво е.  
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едното и другото. Разбира се и в изживяването на актуалното си 
настояще човек „отсъства” от миналото и бъдещето. Съзнанието 
обаче е склонно да интерпретира актуалното настояще в по-широки 
времеви граници. Това е така, защото ако се придържа към 
„буквата” на екзистенциалната темпоралност, съзнанието трябва да 
изпадне в релативизъм – щом настоящето е мигновение, то нито 
едно изказване, например, не може да бъде завършено и никой няма 
правото да твърди, че е направил завършено изказване. Присъст-
вието в актуалната събитийност на времето отпраща идеята за 
минало и бъдеще зад границите на някаква, поносима за индивида, 
представа за настояще. Отсъствието (но не отсъствие изобщо, а 
по-скоро отсъствие между – когато става дума за спане и отсъствие 
над – когато иде реч за съновидението) дава възможност както да се 
отграничат миналото и бъдещето, така и да бъдат свързани, но без 
посредничеството на схващащото актуалния ход на времето 
съзнание. Това темпорално „отсъствие” може да бъде както външно 
(то е външно, защото докато спя, случването става извън мен, макар 
да ме касае; но и аз съм извън случването, макар и да има 
последици за мен), така и вътрешно. Последното е характерно и 
при състояния извън съня, напр. при абстрахирането (а то може да 
се осъществява на различни равнища - теоретично, медитиращо, 
молитвено). Трябва да се отбележи, че тук става въпрос за 
отсъствия, в които има възможност да се индикират миналото и 
бъдещето, а не изобщо за всякакво отсъствие (от трансовите 
състояния до смъртта). Има и изключения: състоянията „под 
упойка” (нещо се случва с нас, но ние сме „отстранени” именно 
чрез анестезията) и при амнезии, предизвикани от употребата на 
алкохол или дрога – при тях също може да се „открои” миналото и 
бъдещето. 

 
Седми аспект: функционалност.  
Функциите на съня за интегритета на модусите на времето (за 

индивида) могат да се проблиматизират в няколко под-аспекта. 
Първо, сънят като пауза (на настоящето) между отминалото и 

предстоящото. 
Второ, субститутната функция на съня – собственото време на 

съня подменя реалното време. 
Трето, „пробивите” на настоящето в квази-времето на съня 

(Успенски, 2000; Флоренски, 1994). 

 238 



Четвърто, трансформиране на отминалото в съдържанието на 
съня  – памет и забрава: само едното, без другото; едното и другото; 
нито едното, нито другото. 

Пето, проекциите на бъдещето в съня: пророчески сънища 
(Богословская антропология, 2013) и сънища, даващи възможност 
за прогнози (напр. за здравето, физиологичното и психично състоя-
ние и др.). 

В този аспект може да се зададе и следният въпрос: „Ако сънят 
на разума ражда чудовища, какво ражда безсънието му?” 

 
Осми аспект: производство и съхраняване.  
При първата характеристика на този аспект преобладават 

отрицателните тези. Няма „генератори” на сънища, те не могат да се 
записват в буквалния смисъл на думата. Свидетел на съня е само и 
единствено сънуващият. Но, след като се събуди, той престава да 
бъде свидетел.  

Сънищата не са произведения на изкуството (Борхес 1994, 289-
291; Христозов 1999, 300-304); те са наши, но ние не сме техни 
автори (Бойчев 1995, 90-92; Попов 1991); в тях няма вложен (от нас) 
замисъл, не могат да бъдат редактирани, коригирани, интерпрети-
рани, документирани по време на тяхното сънуване. 

Цялата дейност по съхраняването на сънищата е свързана със 
спомена за това, че сме сънували; с припомнянето (и забравата) на 
съдържанието на съня; със способността да изразим вербално 
преживяванията си по време на съня, но едва след събуждането си. 
Припомнянето на съня е спомен за неговата забрава. Като се 
завръща чрез събуждането в реалността на настоящето (будната 
сегашност), съзнанието ни „оттласква” съня не просто в миналото, 
а в полето на забравата. 

 
Девети аспект: наративност.  
Този аспект на проблематизация е свързан с особеностите при 

разказването на съня. 
Първо, особеността на миналото на съня – сам по себе си 

сънят няма минало, той няма „предистория”, макар да е възможно 
да се „впише” в миналото и историята. 

Второ, сънят се преживява като настояще, но се разказва като 
минало. Сънната „реалност” никога не е била настояще; в този 
смисъл – тя никога не е нито минало, нито бъдеще; разказването на 
съня не е нито от настоящето към миналото, нито от настоящето 
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към бъдещето; разказването на съня е от действителното настояще 
към паралелното. 

Трето, разказването се основава на припомнянето. Самото 
припомняне се основава на усилието: а) да възпроизведе образите и 
последователността на събитията; б) да придаде „общ смисъл” на 
съня, като го обедини в нещо цялостно. Цялостността и общият 
смисъл не идват от съня, а се „приписват” на съня, именно в будно 
състояние.  

Четвърто, наративността на съня е възможна единствено от 
позицията на будното съзнание. 

Пето, сам по себе си сънят не е наративен, което означава, че 
ние не го преразказваме (защото той просто не е разказ, той става 
разказ, когато ние вече сме отвъд съня). 

Шесто, трябва да се различава сънят от разказа за съня, 
защото те са функции на два различни режима на работа на 
съзнанието – при спане и при будуване. На припомнянето (именно 
на припомнянето, а не на спомена) се акцентува в проблемното 
отношение към съня (Успенски, 2000): първо, че разказът за съня 
не е самия сън; второ, че по-скоро разказваме наблюдението, а не 
участието си в съня. 

Седмо, спането не се разказва, разказва се сънят. 
В заключение може да се каже, че времето на съня е във 

времето на живота – затова сънят или скрива, или разкрива; иначе е 
безсмислен и не може да бъде проблематизиран. 
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Въведение 
 
Нобеловият лауреат по литература Марио Варгас Льоса в 

своята книга „Цивилизацията на зрелището” дискутира класически 
и модерни разбирания за културата както като проява на масовите 
културни продукти на съвремието, така и като психологическата 
реалност, която създават тези нови културни образци на поведение 
и мислене в постмодерни условия. Самият автор споделя безпо-
койствието и загрижеността си от новите трактовки на културното 
битие и че: „Вероятно никога досега не са писани толкова много 
изследвания, есета, теории и анализи по въпроса за културата, както 
в наше време.Това само по себе си е изненадващо, ако вземем 
предвид, че културата, в традиционното значение на понятието, 
днес е на път да изчезне. А може и да е изчезнала вече, незабелязано 
изпразнена от съдържание и запълнена с нов смисъл, заличил 
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досегашния. Целта на скромното ми есе не е само да попълни мно-
жеството размисли относно съвременната култура, а да свиде-
телства за преображенията на това, което все още се разбираше под 
понятието „култура“, когато връстниците ми и аз тръгнахме на 
училище или постъпихме в университета, както и за безвкусната 
шарения, която я е изместила – подмяна, извършена сякаш с лекота 
и със съгласието на всички нас.“  

 
Културните възгледи – възможния прочит на времето 
 
Психологически конструирано личностното развитие в контек-

ста на културата според Марио Льоса преминава през „кратък 
преглед на някои появили се през последните десетилетия анализи 
по темата, написани от различни гледни точки и предизвикали 
спорове на високо интелектуално и политическо равнище. Малка 
извадка от изобилието на разнообразни идеи и възгледи по темата, 
текстовете са твърде различни помежду си, но всички те имат общ 
знаменател, доколкото признават единодушно, че културата изжи-
вява дълбока криза и се намира в упадък. А пък последната от 
представените работи говори за нова култура, издигната върху 
отломките на разрушената.“ Според нас интересен подход е есеизи-
рането на културата в разгърнатата конструкция на културното 
декомпозиране на живота в различните му проявления. Доколко 
това може да послужи като научен аргумент при изследвания на 
глобалните тенденции в областта на културата е въпрос, който 
поставя в центъра на дискусията методите за проучване на кул-
турната специфика на света. Изглежда наблюдението и експери-
менталното участие са „есеизираните“ стълбове на литературата 
относно културните слоеве на цивилизацията и развитието на 
технологиите като фактор за масовизацията на културни образци.  

Известните и оспорвани бележки на Т. С. Елиът, които през 
1948 г. извеждат насоки на есето “Notes Towards the Definition of 
Culture” („Бележки в търсене на дефиницията на културата”), 
според Льоса като че ли се отнасят „за някакъв безкрайно далечен 
свят, без никаква връзка с днешното време.“ Т. С.Елиът заявява, че 
само дефинира свое определение на понятието „ култура“, но в 
действителност задълбочено критикува културната система на 
своето време, която според него се отклонявала все повече от 
идеалния модел, какъвто е била преди това. „И Елиът добавя нещо, 
което в онзи момент вероятно е звучало преувеличено: „Не виждам 
как упадъкът на културата може да спре; вече сме в състояние да 
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предусетим със сигурност настъпването на доста дълъг период, за 
който да се каже, че е лишен от култура“. (Ако изпреваря изложе-
ното в „Цивилизация на зрелището“, ще кажа, че това е тъкмо за 
нашето време.) Нашето мнение е, че Льоса ненатрапчиво изследва 
релативните психологически реалности на културната действи-
телност и очертава подход, при който културата е не просто съпре-
живяване на чужд емпиричен опит, но и знание за последствията в 
съвремието.   

Интерпретирането върху разработките в културните дефини-
ции на Т. С. Елиът спомага да се открои фундаменталната психоло-
гическа линия в есето на Льоса, който успява да докаже твърде-
нието на предшественика си чрез собственото си ролево участие в 
културните взаимодействия, че „културата не е само сбор от 
различни дейности, тя е стил на живот“. „Тя предхожда знанието, тя 
е нагласа на духа, чувствителност, облагородена форма, придаваща 
смисъл и насока на знанията“. Това са все определения на културата 
в есето на автора „Бележки в търсене на дефиницията за културата“. 

Идеалният модел според Т. С. Елиът предполага тристепенна 
култура, включваща: индивид, група – елит и обществото като 
съвкупност.Тези три степени са в постоянно взаимодействие, но 
запазват своята самостойност и всяка от тях е в позиция на 
себеутвърждаване и единоборство с останалите две в определен ред 
като дава възможност обществото като цяло да се развива без това 
да е за сметка на единството му. 

Т. С. Елиът е на мнение, че високата култура е достояние на 
елита, тъй като „същностно условие да се съхрани качеството на 
културата на малцинството е тя да си остане малцинствена култу-
ра“. Льоса продължава линията на културната идентификация на Т. 
С. Елиът в своите преводни разработки и представя идеята, че: 
“Както елитът, така и всяка от социалните класи трябва да бъде 
запазена, защото в нея израства определена каста или група, 
явяваща се гарант на високата култура – елит, макар и не напълно 
тъждествен с привилегированата класа – аристокрацията, от която 
произхождат обикновено представителите му. Всяка класа разпо-
лага с културата, която създава. Всички класи съществуват съв-
местно, но между тях има съществени различия, породени от иконо-
мическите условия на съответната класа. Културата на аристокра-
цията и селското население са твърде различни, макар че двете 
класи споделят обща религия и език. Възгледът на Т. С. Елиът за 
класа не е нито непоклатим, нито непропусклив, той е отворен. 
Човек може да се издигне от една класа до друга, по-високо-

 244 



поставена или да изпадне до по-нисша и е добре това да се случва, 
макар че е по – скоро изключение, отколкото правило. Тази система 
е гаранция и едновременно с това израз на устойчивия обществен 
ред, ала в момента е пропукана и това поражда несигурност относно 
бъдещето. Според него обаче наивната представа, че чрез образо-
ванието е възможно културата да се разпростре и да обхване цялото 
общество, подкопава „високата култура“, тъй като единственият 
начин да бъде постигната всеобхватна демократизация на културата 
предполага, че тя неминуемо ще се опростява и ще става все по-
повърхностна. Елитът според виждането на Елиът е абсолютно 
необходим за „високата култура“,така както за обществото са необ-
ходими местните култури, подхранващи и същевременно изгражда-
щи националната – култури със самобитен облик и известна 
самостоятелност:„Важно е човек да се чувства не само гражданин 
на дадена нация, а гражданин на даденo място в своята страна, 
важно е да бъде предан на това свое място. Също както принадлеж-
ността към собствената му класа, това чувство произтича от при-
надлежността към семейството””1. 

Самият подбор на културните артефакти в книгата на Льоса 
много ясно разкриват замисъла му да релативизира действител-
ността и да успокои (доколкото е възможно) будните умове на 
епохата, че тенденциите в съвремието следват логиката на циклич-
ността в развитието на обществата и отделните индивиди. 

Проучвайки измеренията на селекцията на Льоса относно 
предпочитанията му във философския дискурс на културата, се 
забелязва, че той акцентира върху важни фактори, определящи и 
влияещи на културата като семейството („ако се наруши адекват-
ното въздействие на тази институция, резултатът е „упадък на 
културата“), църквата (а не училището). Споделя виждането на Т. С. 
Елиът да не се смесва културата със знанието.  

Като контрапункт на идеите на Елиът, книгата на Марио Льоса 
продължава с интерпретациите на културата на Джордж Стайнър, 
който очертава обхвата на културата с кръвопролитията на двете 
световни войни и Холокоста – целенасоченото изтребление на шест 
милиона евреи, връх в дългата антисемитска традиция на западната 
култура. Стайнър анализира културата предимно от гледна точка на 
обвързаността й с обществено – политическото насилие. 

„Според Стайнър след Френската революция, Наполеон, Напо-
леоновите войни, Реставрацията и победата на буржоазията в 
                                                      
1 Преводът на български език е на Людмила Петракиева, ИК „Колибри“, 2013. 
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Европа на Стария континент се възцарява le grand ennui  – голямата 
скука – смес от недоволство, отегчение, меланхолия и спотаено 
желание за взрив, насилие и потрес, както го доказва най-доброто 
от европейската литература, а също и текстовете „Ерос и култура“ 
на Фройд. Движения като дадаизма и сюрреализма ще бъдат 
острието, върховата проява на описаното състояние. Според 
Стайнър европейската култура не просто предвещава, тя копнее за 
кървавия пречистващ взрив на революциите и двете световни 
войни. A културата, вместо да го пресече, предизвиква и приветства 
кръвопролитията.  

Стайнър счита, че са налице твърде „малко опити да се 
обвържат преобладаващите прояви на варварство през XX век с 
общата теория на културата“ и добавя: „Намирам за безотговорна 
теорията на културата…ако една нейна ос не е размисъл върху 
проявите на терор, които чрез войни, глад и предумишлени масови 
убийства са причинили смъртта на близо седемдесет милиона 
човешки същества, подложени на унищожение в Европа и Русия от 
началото на Първата до края на Втората световна война“. 

Анализът на Льоса включва религията, тясно обвързана с 
културата, с „християнската дисциплина“, с трансцеденталността. В 
това се очертава религиозната специфика на всяка култура. В 
своите размисли Льоса продължава да излага идеите за антисе-
митизма, който „обременява западната култура от незапомнени 
времена и причината е пак религиозна. Става дума за отмъсти-
телния отговор от страна на нееврейското човечество към народа, 
създал монотеизма, сиреч възгледа за един-единствен, невидим, 
немислим и всемогъщ бог, недостижим за разсъдъка и дори за 
въображението на човека. Мойсеевият бог заменил многобожието 
от достъпни за човешката множественост богове и богини, към 
които разнообразието от мъже и жени можело да се приспособи и 
дори да се сприятели с тях. Според Стайнър християнството със 
своите светци, с тайнството на Троицата и култа към Дева Мария 
неизменно е представлявало „хибридна смес от монотеистични 
идеали и политеистични практики“ и по този начин е успяло да 
съхрани нещо от изобилието на божества, зачеркнато от Мойсеевия 
монотеизъм. Единственият и немислим Бог на евреите – подвластен 
само на вярата – е извън човешкия разум и тъкмо затова е станал 
жертва на les philosophes, философите практици на Просвещението, 
убедени, че с установяването на светска култура ще изчезнат 
насилието и изтребленията, подклаждани от религиозен фанатизъм, 
Инквизицията и религиозните войни. Само че след смъртта на Бога 
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на земята не се възцарил Рая, а по-скоро Адът, както е описан в 
Дантевия кошмар на „Комедията“, а също в дворците и камерите за 
наслади и мъчения на маркиз Дьо Сад. Освободен от Бога, светът 
малко по малко бил завладян от дявола, от духа на злото, жесто-
костта и разрухата, а това щяло да намери своята парадигма в 
кръвопролитията на световните войни, пещите на нацистките 
крематориуми и съветския Гулаг. Така катаклизмът сложил край на 
културата, от него започнала ерата на посткултурата“. 

На пръв поглед изглежда, че Льоса само представя чужди 
гледни точки без да дефинира собствените си разбирания за 
културата, но все пак задълбоченото проучване на религиозните, 
обществените, расовите прояви са цивилизационни очертания на 
културата на зрелището, която е основна тематична линия в изло-
жението на книгата му. Опитът постмодерността да се иденти-
фицира като посткултура съдържа проученото от Льоса, а именно 
„неверието в напредъка, крахът на идеята, че в развитието си 
историята следва възходяща спирала, утвърждаването на 
Kulturpessimismus, или новия стоически реализъм“. Авторът 
извежда проблемите на екологията в контекста на прогреса 
(технологичен, научен), който причинява вреди и щети и допринася 
за нарастване на неравенствата между страни, класи и хора. 

Постмодерността засилва усещането, че липсва хуманната роля 
на хуманитарните науки. Всеобщо достъпното либерално образо-
вание не гарантирана на модерните демокрации бъдеще на прогрес, 
мир, свобода и равни възможности: „Библиотеките, музеите, теат-
рите, университетите, изследователските центрове, натоварени с 
мисията да разпространяват хуманитарните знания и науки, поня-
кога процъфтяват в съседство с концентрационните лагери“. А 
нерядко у един и същи човек, както в обществото, високата култура, 
чувствителността и разумът съжителстват с фанатизма на палача и  
убиеца. Хайдегер е бил нацист „и нищо не смущавало гения му, 
докато нацисткия режим изтребвал милиони евреи в концентра-
ционните лагери““. Културната памет, за която пише в изложението 
си Льоса, съхранява паденията на човечеството и оставя своите 
нелечими белези върху всички бъдещи проявления на цивилиза-
цията и културното й самоопределяне, но до момента, в който 
рухват всички разграничения между високото и ниското, голямото 
и малкото, цивилизацията и първобитното съществуване, просве-
тата и невежеството, зрелостта на годините и неопитното юноше-
ство, мъжете и жените. Всъщност елементът на превъзходство 
отпада с днешната културна действителност, в която медии и 
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медиуми обещават безкрайни възможности и равни постижения при 
използването на масовизацията на културните продукти.  

Посткултурата, многозначително наричана „контракултура“, 
изисква ежедневни технологични революции и посредственост в 
другите жизнени полета и упреква културата за нейната елитарност 
и за традиционната й обвързаност с изкуствата, литературата и 
науките. Стайнър очертава културното развитие в изгубила значе-
нието си традиция в полето на закостенелия академизъм: „Значи-
телна част от поезията, религиозната мисъл и изкуството отсъства 
от непосредственото лично битие и е оставена на съхранение при 
специалистите“. Това, което в миналото е било активен живот, ще 
премине към изкуствения живот в архива. И още по-лошо, култу-
рата ще бъде – и вече е – жертва на явление, наречено от Стайнър 
„отстъплението на словото“. В културната традиция „изговореното, 
запаметеното и записано слово е било гръбнакът на съзнанието“. 
Днес словото се подчинява все по-силно на образа, а също и на 
музиката, изразител на самоличността на младите поколения, чиито 
поп, фолк и рок творби обсебват пространството, създават свят, в 
който човек пише, учи и общува „подложен на пронизителни 
вибрации“. Какво въздействие би могло да окаже върху усамоте-
нието на мозъка ни такова музикално озвучаване на нашата 
култура?“ 

Упадъка на словото, според нас, Льоса открива и в разби-
ранията на Стайнър, че постмодерната култура изисква от култур-
ния човек основни познания по математика и естествени науки, за 
да може да проумее забележителните постижения, осъществени и 
осъществявани днес във всички научни области – химия, физика, 
астрономия и техните приложения – нерядко по-невероятни и от 
най-дръзките идеи на фантастиката. По този начин Стайнър пред-
лага утопия, тъй като няма съвременен човек, способен да обхване 
съвкупността от знания на своето време, а това изглежда непосилно 
дори за компютрите, от чийто безкраен капацитет за съхранение на 
данни Стайнър се възхищава. Льоса приема, че „навярно в нашата 
епоха културата наистина е невъзможна, но съвсем не поради 
посочената от Стайнър причина, тъй като самото понятие за 
култура никога не е означавало количество знания, а качество и 
чувствителност“.  

Анализът в книгата продължава с идеите на Ги Дьобор, 
изразени в „Обществото на зрелището“, където Дьобор използва 
думата „зрелище“, за да опише явлението, определено от Маркс в 
„Икономическо-философски ръкописи от 1844 г.“ като социално 

 248 



„отчуждение“ или „опосредстване“, породено от фетишизирането 
на стоката, която в напредналия индустриален стадий на капита-
листическото общество има толкова съществена роля в живота на 
потребителите, че измества всички останали въпроси от културно, 
интелектуално или политическо естество – обект на интерес и 
емоции. „Треската за придобиване на манифактурни продукти, 
осигуряващи растежа на непрекъснатото производство на нови 
стоки, води до явлението като „овеществяване“ или „опредме-
тяване“ на човека, отдаден на системното потребление на вещи, 
често пъти безполезни или излишни, ала наложени от модата или 
рекламата, като заглушава всякакви обществени, духовни или 
просто човешки безпокойства във вътрешния му живот, изолира го 
и заличава у него съзнанието за околните, за неговата класа и за 
самия себе си и вследствие на това пролетарият, „депролетари-
зиран“ от отчуждението, престава да е заплаха за господстващата 
класа и дори не мисли да се опълчва срещу нея.“ Консуматорската 
постмодерна култура е сама по себе си реклама на начина на живот, 
на приоритетите на съвременните хора да създават илюзии и 
представи за бързо, лесно и безпроблемно постигане на цели без 
оглед на средата и възможните взаимодействия в нея. Льоса 
откроява ярко поражението на модерното индустриално общество, 
на отчуждението, издигнало самозаблудата за представлението и 
спектакъла на всичко непринудено, неподправено и старомодно, 
което в истинските си измерения често е само изкуственото и 
фалшивото на действителността. „Зрелището – казва Дьобор – е 
истинската диктатура на илюзията в модерното общество.“ 

 
„Цивилизация на зрелището“ или психологическата 

реалност на Льоса 
           
Книгата „Цивилизация на зрелището“ е „посветена тъкмо на 

културата, разбирана не просто като епифеномен на икономическия 
и обществен живот, а като самостойна реалност, изградена от идеи, 
естетически и етически ценности и от произведения на изкуството и 
литературата, които си взаимодействат с другите страни на 
обществения живот и често са не отражение, а първоизточник на 
обществените, икономическите, политическите и дори религиозни 
явления“. Льоса продължава да кореспондира с идеи на други 
изследователи на културата и анализира Дьобор в релацията 
„живеене – представяне“, при която замяната на живота с пред-
ставлението води до съзерцаване като страничен наблюдател на 
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самия себе си и „до обедняване на човешкото“. Или твърдението на 
Дьобор, че „ако не живее живота си, а само го представя, човек 
делегира своето съществуване, както актьорите представят престо-
рения живот на своите превъплъщения на сцената и на екрана. 
„Действителният потребител се превръща в потребител на илюзии.“ 
През годините, последвали отпечатването на книгата, прозрението 
му се е потвърждавало многократно.“ От една страна Льоса акцен-
тира върху артистичните превъплъщения на съвременния човек, 
който като актьор на своя живот би трябвало да е креативен, а 
поради това и богат със смисъл и съдържания, но от друга – 
представя реалността съвсем прозаично като загуба на изначалната 
свобода на избора, тъй като развитието на света е белязано с твърде 
интензивна динамика на настъпващите промени, с непредсказуе-
мост и разпадане на ценностни ядра. За разлика от Дьобор, Льоса не 
счита, че критиката на обществото на зрелището ще е възможна 
единствено като част от практическата критика на средата, която 
осигурява съществуването му. 

През последните десетилетия голям брой изследвания си 
поставят за цел  да се откроят характерните черти на културата в 
контекста на глобализацията, световните измерения на капитализма 
и пазарите и революционната същност на технологиите. Според 
Льоса една от най-проницателните работи в тази насока е „Култу-
рата свят. Отговор на дезориентираното общество“ от Жил 
Липовецки и Жан Сероа. Авторите споделят виждането си за 
утвърждаването в наши дни на глобална култура – култура свят – а 
тя, поради постепенното отпадане на географските граници под 
въздействието на пазарите и научно-техническата революция (осо-
бено в областта на комуникациите), поражда за пръв път в исто-
рията културни явления, които обединяват общества и индивиди от 
петте континента, като ги сближават и уеднаквяват въпреки 
различията в техните традиции, вярвания и език. Новата култура, за 
разлика от всичко, обозначавано преди с това понятие, вече не е 
елитарна, ерудирана и изключваща, а се е превърнала в чисто проб-
на „масова култура“. „Като антипод на херметическите елитарни 
авангарди, масовата култура се стреми да предложи новости, 
достъпни за най-широката възможна публика и годни да забавляват 
най-големия възможен брой потребители. Целта е да предлага 
забава и да доставя удоволствие, както и да улесни всекиго в 
бягството му от действителността, без да изисква никаква подготов-
ка и без да се опира на конкретни знания. Изобретеното от кул-
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турните индустрии не е нищо повече от култура, преобразена в 
стоки за масово потребление“. 

Разбирането за масовата култура като налагане на образите, 
звуците, материалните артефакти и продукти, която измества 
словото и общуването на живо, споделянето на времето извън 
виртуалното пространство, се застъпва широко в дискусията на 
изследователите на културата относно значението на постмодер-
ността като предпоставка за развитие и усъвършенстване на духа и 
културното самоосъществяване. Критиката на места в изложението 
е не толкова градивна, колкото информативна, подобно на реал-
ността на интернет, в която потребителят получава достъп до 
всякакъв вид информация без да се налага да губи време за 
предварителна интелектуална подготовка и отделяне на време за 
четене и проучване на интересен културен и преживян опит, а 
селекцията на същественото съдържание е оставена на възмож-
ностите на всеки да преценява важността на информационните 
източници. Едва ли би могло да се заключи, че Льоса е краен 
противник на идеята да се разпространява информация чрез 
интернет до по-голям кръг от хора, но предупреждението за дегра-
дацията в отношения и структури е налице, според нас, тъй като 
„информацията е сринала всички прегради и се е превърнала в общо 
достояние, нещо повече, на практика всички аспекти на комуника-
циите, изкуството, политиката, спорта, религията и прочие са 
преобразени под въздействието на малкия екран. „Светът екран е 
делокализирал, десинхронизирал и дерегулирал времето и про-
странството на културата“. Льоса оспорва и мнението, че новата 
планетарна култура насажда краен индивидуализъм навсякъде по 
света. „Тъкмо обратното – в наши дни рекламата и модите, които 
лансират и налагат културни продукти, се оказват сериозна пречка 
за израстването на независими индивиди, способни самостоятелно 
да преценят какво им харесва, от какво се възхищават, какво 
намират за неприятно, измамно или ужасно в тези продукти. 
Културата свят, вместо да стимулира развитието на индивида, го 
вкарва в стадото, отнема му способността за преценка и свободната 
воля и го принуждава да откликва на господстващата „култура“ по 
обусловен стаден начин, както кучетата на Павлов се отзовават на 
звънчето, когато им поднасят храна“. Всичко казано дотук може да 
остави у читателя на този труд впечатлението за насаждане на 
модел на т.нар. от нас „култура на мрънкане“, че новите поколения 
имат нови виждания за реалността и реализацията си в нея. Никой 
не се опитва да омаловажи сериозните достижения на технологиите 
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за подобряване качеството на живот като цяло, но технологичното 
развитие взе такъв превес над личностното, че се получават пара-
докси чрез изоставане в усвояването на комуникационни модели на 
поведение и преценка на ситуации и взаимоотношения, за сметка на 
висока ефективност в предлагането на нови подобрени версии и 
иновативни форми на продукти, за които се правят всякакви 
икономии от мащаба, за да станат масови произведения… на 
изкуството, на науката, на технологичния напредък. В този смисъл 
рационалната интуиция на Льоса не го е подвела, когато се е опитал 
да обоснове виждането си за написването на своята книга, и го е 
тласнала да се позове на гледни точки на редица други изследо-
ватели на културата, за да не бъде обвинен във времево „късо-
гледство“, криза на възрастта и критикуване на всичко ново, което е 
предпоставка за промяна и за генериране на нови културни 
значения. 

Няма как да не предизвика уважение и опитът на Льоса да 
подлага на критичен анализ всички нереалистични според него 
твърдения като това на Липовецки и Сероа, „че понеже милиони 
туристи посещават Лувъра, Акропола и древногръцките амфитеатри 
в Сицилия, то днес културата не е изгубила значението си и все още 
се радва на „висока степен на легитимност“. Авторите не забе-
лязват, че многолюдните стълпотворения в големите музеи и исто-
рическите паметници не са израз на искрен интерес към тази (както 
те я наричат) „висока култура“, а са чисти прояви на снобизъм, 
доколкото посещението на такива места е част от нормите на всеки 
уважаващ себе си постмодерен турист. Вместо да събуди в него 
интерес към класическото минало и изкуство, присъствието му там 
го освобождава от необходимостта да изучава културното наслед-
ство или поне да има най-елементарни познания за него. Бегъл 
поглед към паметниците е достатъчен да му осигури чиста културна 
съвест. Така обиколките на туристите „излезли да се забавляват“, 
подкопават истинското значение на музеите и приравняват посе-
щението в тях с останалите повинности на добрия турист: в Италия 
да си поръча паста и да танцува тарантела, в Андалусия да пляска с 
длани в ритъма на фламенко и канте хондо, а в Париж да опита 
escargots, да посети Лувъра и до види програмата на „Фоли 
Бержер“. 

Разбира се, че всичко е относително, дори и преценката на 
един нобелов лауреат, който провъзгласява себе си за есеист, но 
според нас по-важно в случая е, че до голяма степен Марио Льоса 
се съгласява с легитимацията на т.нар. „ол-инклузив култура“ на 

 252 



съвременния турист, който предпочита изгодни ценови оферти на 
пакети и предварителни програми пред неуточнеността на престоя 
си по отношение на културни мероприятия и възможни забавления, 
т.е. критическият реализъм в случая е въпрос на адекватност по 
отношение на социалната среда на глобалната култура свят. В по-
нататъшното изложение именно културата свят отстъпва на „култу-
рата мейнстрийм“, представляваща по същество „обширен репор-
таж, посветен на явлението, което благодарение на глобализацията 
и аудио-визуалната революция и въпреки разликите в езика, 
религиите и обичаите на народите от петте континента днес се е 
превърнало в общ културен знаменател“. 

Мейнстрийм културата, или т.нар. културата на широката 
публика, според Льоса, е завзела и запълнила със свои значения 
(филми, телевизионни програми, видеоигри, манга, рок, поп или рап 
концерти, видео и таблети, „творчески“ индустрии, които ги произ-
веждат, спонсорират и промотират за развлеченията на широката 
публика) културния живот „от ограничения кръг на малцинството, 
чийто монопол е била културата досега, направила я е демокра-
тична, достъпна за всички и защото освен това съдържанието на 
тази нова култура според Фредерик Мартел (2010) е напълно 
съзвучно с модерността, с великите научни и технологически 
открития на съвременния живот. Събраните от Мартел репортажи и 
свидетелства, както и неговите собствени анализи са много поучи-
телни и до голяма степен представителни за истината, която до този 
момент нито социологията, нито философията се осмеляваха да 
признаят. Днес огромното мнозинство от човечеството не упраж-
нява, не потребява и не създава никаква друга форма на култура 
извън това, което по-рано културните среди с пренебрежение 
определяха като простонародно занимание, чуждо на мисловните, 
художествените и литературните дейности, които изграждат 
културата.Тази култура обаче, макар да е отчасти съхранена в някои 
малки ниши на обществото, без никакво влияние върху мейн-
стрийма, вече е мъртва. Същностната разлика между културата в 
миналото и забавлението в наши дни е в това,че по-рано замисълът 
на произведенията е бил те да надживеят своето време, да пребъдат, 
да продължат да живеят у следващите поколения, докато днес 
творбите се създават, за да бъдат незабавно употребени и да 
изчезнат – като вафлите и пуканките.“  Бихме могли да обобщим, че 
Льоса преднамерено хиперболизира психологическата реалност на 
съвремието, но в много отношения лекия саркастичен оттенък на 
критиката прилича на самокритика и разкрива дълбокото прозрение 
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на автора на „Цивилизация на зрелището“, че културата се въз-
приема по-скоро като забава, а не като качество на преживяванията 
при досега с културни продукти и културен потенциал на 
творческите индустрии. Изводът му, че „ако нещо не е забавно, то 
не е култура“, според нас, е предупреждение да не се комерсиа-
лизира изцяло крайния резултат от творческите усилия на чове-
чеството, да не се подхранват илюзии за бързо постигане на 
духовни практики и живот, отдаден на културата, да не се под-
хранва самочувствие за лесно усвояване на културни образци и 
норми. 

„Основно значение за тази нова култура имат масовото 
индустриално производство и търговският успех. Не се прави 
разграничение между цена и ценност и сега двете понятия са се 
слели в едно, като първото изцяло е погълнало и обезсмислило 
второто. Ако нещо има успех и се продава, ако е добро, ако 
претърпи провал и не завладее публиката, е лошо. Съществува 
една-единствена стойност и тя е търговската. Смъртта на едновре-
мешната култура е предопределила смъртта и на едновремешното 
понятие за стойност. Единствената валидна стойност днес е тази, 
която пазарът диктува. Така от Т.С.Елиът до Фредерик Мартел 
представата ни за култура е претърпяла нещо много повече от 
постъпателно развитие – претърпяла е травматична промяна и е 
породила нова действителност, в която почти не са запазени следи 
от преходната,чието място новата е заела“. В това заключения на 
Льоса се очертават два сериозни проблема както за психологията, 
така и за икономиката като социални науки, а именно: липсата на 
ясна разграничителна линия между ценността като актив и 
стойност, като цена на потребление и вложен креативен потенциал 
и талант, от една страна, а от друга – наличието на ниска себе-
оценка при възможен провал на пазара, която е следствие не от 
реални постижения, а от масовизацията на културата. Противодей-
ствието на тези тенденции явно би могло да бъде осъществено чрез 
подходящи форми на поощряване на таланта, но в среда, в която 
този талант може да бъде преценен без масовото участие на цели 
поколения зрители, на масови средства за осведомяване, на 
активисти и т.н.  

В своето „Кратко слово за културата“ Льоса напомня, че в 
различни исторически етапи понятието за културата е имало 
различен смисъл и значение. В продължение на векове то е било 
отъждествявано с религията и богословското знание, в Гърция е 
тясно свързано с философията, в Рим – с правото, а през Ренесанса е 
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било асоциирано с литературата и изкуствата. През Просвещението 
в представите за култура се разгръщат преди всичко аспектите на 
научната мисъл и големите научни открития. При всички тези 
варианти „културата неизменно е означавала съвкупност от фактори 
и дисциплини, които по силата на широко обществено съгласие я 
изграждат и са част от нея чак до наши дни: отстояване на 
определени идеи, ценности и творби и  на непрестанно допълвани 
исторически, религиозни, философски и научни знания, търсене на 
нови художествени и литературни форми и изследване на всички 
области на знанието. 

Културата по правило определяла ранга в обществото на онези, 
които я създавали, обогатявали я с разнообразните си постижения и 
тласкали напред в развитието й, както и на онези, които я 
пренебрегвали, презирали я, или проявявали невежеството си, или 
пък оставали изключени от културата поради обществени и ико-
номически причини. Във всяко общество, във всички исторически 
епохи преди нас са живели както културни, така и некултурни хора, 
а между тези две крайности се срещали повече или по-малко 
културни и повече или по-малко некултурни хора – разграничение 
достатъчно ясно за всички, тъй като всички се придържали към една 
и съща ценностна система, критерии и начини на поведение, 
мислене и съждение“. 

Леката носталгия на места в изложението в никакъв случай не 
омаловажава разбирането на Льоса, че явно приемствеността 
претърпява крах в наши дни и че е само добро пожелание за 
съхранение на културната памет на света. Отново бихме могли по-
внимателно да подходим с контра аргументите си, че е редно да 
въвличаме младите поколения на света в творчеството така, както 
го разбират, и ако това е успех в известен смисъл за психологията, 
едва ли е като цяло успех за опазване на културното наследство на 
света, според нас. „Понятието за култура е станало толкова 
всеобхватно, че просто се е изгубило, макар никой да не смее 
честно да си го признае. Културата се е превърнала в неуловим и 
многолик фантом на подмяната. Днес никой вече не е културен, 
понеже всички се смятат за културни и понеже съдържанието на 
тъй наречената култура е толкова изопачено, че всеки намира 
основание да се обяви за културен.“ Като изхожда от дефиницията, 
че културата е съвкупността от вярвания, познания, езици, обичаи, 
облекла, привички, роднински връзки, „или с две думи – всичко, 
което даден народ говори, върши, от което се бои или което 
боготвори“, Льоса акцентира, че методиката за изучаване на 
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неповторимия облик на дадена човешка група спрямо останалите 
включва отричане от издаващия расистки предразсъдъци етноцен-
тризъм, „за който Западът така и не престава да се самобичува.“ 
Това води до последици, при които сме принудени да приемаме, че 
всяка култура заслужава уважение не само заради положителния й 
принос към цивилизацията, а поради самото си съществуване, което 
я прави равностойна на всички останали. „Тъкмо това, последното, 
се е случило заради колосалния предразсъдък, породен от желание-
то ни да отхвърлим веднъж за винаги всички предразсъдъци спрямо 
културата. Политическата коректност е успяла да ни внуши, че е 
проява на високомерие, догматизъм, колониализъм и дори расизъм 
да делим културите на напреднали и слаборазвити, дори на модерни 
и първобитни. От тази ангелска непорочна гледна точка всяка 
култура, по свой начин и в своите условия, е равна на останалите и 
е равностоен израз на чудното човешко многообразие“. 

Звучи стряскащо мнението на Льоса, че „прогонени от страха 
да не изпаднем в политическа некоректност, от нашия речник малко 
по малко са отпаднали границите, отделящи културата от некул-
турността, културните хора от некултурните. Днес вече никой не е 
некултурен, или по-точно, всички сме културни. Достатъчно е да 
отворим кой да е вестник или списание, за да открием в статиите на 
разни коментатори и репортери безбройни позовавания на без-
бройните прояви на тази всеобща, достъпна за всички ни култура, 
като например „културата на педофилията“ ,културата на мари-
хуаната“, „пънк културата“, „културата на нацистката естетика“ и 
прочее в този стил. Сега всеки е културен по някакъв начин, дори да 
не е прочел нито една книга, да не е разгледал нито една худо-
жествена изложба, да не е изслушал нито един концерт, нито пък 
има някакво елементарно понятие от хуманитарните, научните и 
технологическите познания за света, в който живеем.“ Явно стои-
ческият реализъм по отношение на живота, който се налага като 
действителност чрез проявите на тероризъм, чрез информациите, че 
над 20–25 % е младежката безработица в Европа, чрез природните 
бедствия и необходимостта от солидарност и намиране на решения 
за справяне с катаклизми и кризи и т.н., оставя нелечим отпечатък 
върху епохата, белязана с нов вид словесни и безсловесни войни, с 
кръвопролития и хаос, с дейерархизиране на съществували с векове 
взаимоотношения, и, в крайна сметка няма как да не се съгласим с 
Марио Льоса, с разпад на класическите разбирания за култура. В 
изложението си нобеловият лауреат не пропуска да критикува и 
църквата като институция, и политическите субекти, а и по-въз-
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растното поколение, преживяло процеси на интеграция и дезин-
теграция за по-малко от век, на което самият той е представител. 
„Като борци за равенство, си поставяхме за цел да унищожим 
елитите, защото само при споменаването им нравствеността ни се 
бунтуваше срещу долитащите до ушите ни нотки на превъзходство, 
високомерие и дискриминация, и дълго време воювахме от раз-
лични окопи, за да сразим тази затворена общност от педанти, 
убедени в собственото си привилегировано положение, самохвално  
обявили своя монопол върху знанието, моралните ценности, 
изяществото на духа и добрия вкус. Ала постигнахме пирова победа 
и лечението ни се оказа по-лошо от болестта – затова днес оби-
таваме някакъв объркан свят, в който, парадоксално, поради 
невъзможността ни да проумеем що е това култура, вече всичко е 
култура, но и нищо не е култура.“ 

Напредъкът на човечеството Льоса отъждествява не толкова с 
делата на културните мъже и жени, а с тези на специалистите. 
Между културата и специализацията Льоса допуска, че количест-
вото преобладава, а самият критерий за култура е всъщност 
качеството. „Никой не може да знае всичко за всичко – това не е 
било възможно нито в миналото, нито сега, но по-рано културата 
помагала на културния човек поне да установи йерархията и 
предпочитанията си в областта на знанието и на естетическите 
стойности. А в ерата на специализация и срив на културата вся-
какви йерархии са се изгубили в аморфна каша, а в бърканицата от 
безбройните приравнени една към друга форми на живот, наречени 
култури, всички науки и технически умения са подравнени и 
уеднаквени и няма как да отсеем с минимална доза обективност кое 
произведение на изкуството е красиво и кое не е. Дори да се говори 
по този начин вече е старомодно, тъй като самото понятие за 
красота е толкова дискредитирано, колкото и класическото понятие 
за култура.“ Опитът да се преразказва Льоса е несполучлив, когато 
емоционалните му слова преобладават, а желанието ни да пред-
ставим тази психологическа реалност е продиктувано най-вече от 
многовалентното разбиране за културата като феномен и среда за 
развитие, от промяната на цялата широка гама от информация, от 
която зависи живота ни днес.  

„Културата може и трябва да бъде също и експеримент, 
разбира се, при условие че новите техники и форми, въведени от 
дадена творба, разширяват хоризонта на житейските изживявания, 
разкриват ни най-дълбоките им тайни, предлагат ни непознати 
естетически ценности, които преобръщат нашата чувствителност и 
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правят погледа ни по-проникновен, за да изобразим по-добре 
бездънната пропаст, наречена човешка същност. Културата може да 
бъде експеримент или размисъл, разсъждение или мечта, страст или 
поезия, а също да преразглежда постоянно и задълбочено всички 
наши истини, убеждения, теории и вярвания. Ала тя не може да се 
откъсне от действителния живот, от истинския живот, от изживения 
живот, неизменно чужд на изтърканите клишета, на преднамере-
ните ефекти, на софизмите и увъртанията, в противен случай би се 
разпаднала. Навярно изглеждам черноглед, но имам чувството, че с 
безкрайната безотговорност, избликнала в нашия стремеж към 
игрите и забавленията, ние сме изградили културата си като един от 
онези замъци от пясък, красиви на вид, но готови да се разпаднат, 
които още при първия полъх на вятъра наистина се сриват“. 

 
Заключение  
 
Бихме могли да обобщим, че книгата „Цивилизация на 

зрелището“ е явление на културния небосклон на човечеството 
днес, а Марио Варгас Льоса поставя за дискусия и размисъл 
съществените въпроси на живота ни за равенството и неравен-
ството, за професионализма и културните отклонения, за култур-
ната памет и културното наследство, за интерпретативното виждане 
на света и демокрацията, за отговорността, която носим за сво-
бодата на словото, но и за съхранението на човешката самобитност 
през вековете като културна ценност.       
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Резюме: Този доклад е опит за идентифициране на ефектите на 

външността върху дуалния процес на психично взаимодействие в между-
личностното общуване и нейното влияние върху възприятието за събесед-
ника, формирането на впечатления и възможната атрибуция на качества 
към характеристики от външността. Дискутира се ролята на външ-
ността в публичния образ, разискват се нейните аргументативни функ-
ции в динамиката на образа съобразно ситуационния и целевия контекст. 
Въпреки че този образ се разглежда като комплекс от външност и 
общото невербално поведение с регулаторни функции в самопрезента-
цията на индивида в общуването му с другите,  настоящия анализ обсъж-
да аспекта външност. Външността се разглежда и чрез функциите си на 
невербален комуникат с убеждаваща стойност в контекста на общу-
ването. 
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Abstract:  This paper is an attempt at identifying psychological effects of 

physical appearance on interpersonal communication, as well as its influence on 
how conversationalist is being judged, first impressions forming, and potential 
attribution of individual’s own personal qualities to characteristics of their physical 
appearance. Emphasis is placed on the role of physical appearance in one’s own 
public image in self-presentation, and appearance’ argumentativeness within the 
public image dynamic in communication in regard to situational, and target context. 
Although this particular image is seen as a set of both appearance and nonverbal 
behaviors of self-presentation in interpersonal communication, this paper addresses 
physical appearance. Additionally, appearance is observed through the extend of its 
non-verbal value in persuasive communication. 
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Общуването между хората може да се опише като психосо-
циален феномен с дуално взаимодействие чрез начините на 
комуникация и нейните символи. Концепциите за разглеждането на  
личностната идентичност и реализацията на индивида в процесите 
на общуване с другите се разглеждат от древността, защото общу-
ването има изцяло социална природа, то е водещ фактор във фор-
мирането и развитието на социалната общност. Може да се каже, че 
още Протагор (486 г. пр.н.е – 411 г. пр.н.е.) поставя фундаментите за 
изследване на личностния подход в контекста на общуването, 
заключавайки, че всяко човешко мнение е истина и всяка истина е 
нечие мнение [1]. Известните Реторика и Етика на Аристотел са 
насочени не само към изследване на всеобщия порядък, но и към 
осмисляне на социално-психологичните ефекти от общуването и 
човешките взаимоотношения в стремежа на човека към етическия 
идеал. Затова в социално-комуникационния модел на Аристотел [2] 
личността на оратора не е само източник на посланието, а аудито-
рията – негов пасивен и безрезервен получател. В Древна Гърция и 
Рим убеждаването се е практикувало в диалогичен формат, в който 
всички участници са в ситуация на емоционално взаимодействие в 
един общ пространствено - времеви континиум. Социалният процес 
на общуването е основно средство в реализацията на междулич-
ностните взаимоотношения. Естеството на междуличностните отно-
шения е базирано върху целева и емоционална основа и в такъв 
аспект, те са естественото външно изразяване на Аз-а.  

 
Самооценката за външността 

 
участва в съотношение с други самооценки в регулацията на 
поведението. Тя се променя както съобразно собствените естети-
чески критерии, така и от обратната връзка взета от реакциите на 
средата. Самооценката за външността може да е завишена, занижена 
или реална, но е повлиявана постоянно както от обратната връзка, 
която индивидът получава посредством коментарите и реакциите, 
така и от собствената интерпретация за това как го възприемат 
другите участници в общуването по отношение атрактивността на 
физическите му характеристики. Самооценката носи собствените 
представи за качества, умения и способности и е вид субективно 
интерпретиране за собствената ценност във взаимоотношенията с 
другите. Тя е натоварена със силна оценъчна функция, тъй като 
оценката за собствената външност е резултат не само от субективно 
оценяване, но и от оценяването на нейната важност и субективното 
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очакване за нейната социална проява. Като качество, външността 
има своята стабилна проява в междуличностното общуване и е 
приемливо да се твърди, че самооценката за качеството „външност“ 
се явява производно на субективното очакване за неговата проява в 
общуването с другите и субективната му ценностна стойност за 
личността. В този контекст качеството външност има реално 
участие в комплексната динамика на междуличностното общуване.   

Самооценката отразява собственото виждане за личностната 
ценност. Индивидът се сравнява и съпоставя с другите, с рефлекти-
ращите от това "общуване със себе си" оценъчни функции на само-
приемане, одобрение и самоуважение. В комуникационен дискурс, 
самопознанието би могло да се определи като вид интраперсонална 
комуникация, в която човек наблюдава себе си, изучава собственото 
си поведение, собствените качества, умения, характеристики и 
емоции. В този контекст, амбицията за създаването на положително 
впечатление в междуличностна комуникация е водена от целена-
сочен самомониторинг – себенаблюдаване, изучаване и опити за 
контрол над самия себе си и собственото си поведение: постъпки и 
реакции, показване или скриване на емоции и разбира се – желание 
за демонстриране на приятна външност или подобряването на 
собствения външния вид.  

 
Създаването на публичен образ  

 
в самопрезентацията е процес на личностния самомониторинг, 
асоцииран с управлението и регулирането на личността сама към 
себе си, но този процес предполага двупосочен ефект – желанието 
за създаване на определено впечатление е същевременно и  желание 
за контрол и управление (чрез това впечатление) на другия 
събеседник или останалите участници в общуването. Желанието за 
управление на впечатлението и респективно на реакциите от социу-
ма е мотивирано съответно от собственото желание за постигане на 
определени цели, свързани с личностното реализиране и самоактуа-
лизацията в една или друга област в социалното функциониране на 
индивида като например: иницииране на лични или интимни 
взаимоотношения, професионални такива, повишаване на заплатата, 
кариерно развитие и т.н. Гофман (Goffman) описва личността като 
сбор от разнообразни роли, които човек играе в социалната си 
дейност, а представянето на един публичен образ пред другите хора 
е фундаментален момент от социалното взаимодействие с тях, кога-
то ние правим постоянни опити – съзнателни или не, да манипу-
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лираме начина по който другите хора ни възприемат [3].  Тъй като 
самомониторингът в общуването е иницииран от желанието човек 
да бъде харесан, социално одобрен и приет от средата и дори ако е 
възможно - адмириран от нея, при разминаването на самооценката 
за собствената външност със социално детерминираните критерии 
за естетичност и атрактивност възникват емоции, отключващи регу-
лация на поведението в стремежа към самопознание и себеусъвър-
шенстване. Негативна, занижена самооценка за външността би 
могла да бъде реална или потенциална пречка в социалната 
интеракция и в личностната актуализация, защото индивиди с нега-
тивна оценка за външността си или физически характеристики 
собствено дефинирани като „недостатъци“ могат да се саморегу-
лират спрямо нея: човек може да не посмее да се яви на интервю за 
работна позиция, на конкурс за определена роля, да избегне покана 
за публична изява, да отклони запознанство с атрактивен предста-
вител на другия пол поради неувереност, страх от неодобрение или 
отхвърляне.  

От друга страна, в качеството си на невербален комуникат, 
външността активно участва в трансмитирането на посланието, в 
заложената цел за управление на реакциите на другите. С цел 
постигане на оптимално самопрезентиране в социалното простран-
ство и междуличностната интеракция, самия самомониторинг 
включва следене за, контролиране и действия за подобряване на 
външността и общия външен вид (включително и маниери, стил на 
облекло и др.), съотнесен към вербалното и невербалното поведение 
на индивида. Проявявайки саморегулация и контрол, в общуването 
си човек се опитва целенасочено да скрие някакви социално 
неодобряеми черти или нежелани физически характеристики и 
особености от външността си. Прикриването и подобряването на 
някои външни характеристики и качества е важна част от само-
презентационния процес в общуването, целящ да създаде мними 
или да акцентира върху съществуващите достойнства на личността.  

 
Външността се явява инструмент в процесите  

на саморегулацията  
 

и самопрезентацията в социалното общуване, с помощта на който да 
се демонстрира или създаде представа за съществуващи  личностни 
черти, качества и достойнства, с тенденция да се контролират 
реакциите в общуването, да се редуцират допълнително така въз-
можните дефицити в него за да се оптимизира целевата му ефек-
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тивност и в този контекст, личностната мотивация към постигане на 
цели и успехи и личностното функциониране. Още през 50-те 
години на миналия век Карен Хорни (Karen Horney) разглежда 
личностното функциониране в социалните взаимоотношения като 
източник за мотивациите в зрялата възраст. Извеждайки потребно-
стите зад мотивацията на личностното поведение, Хорни съставя 
модел от десет универсални за всички хора потребности. Между тях 
са: необходимост от партньор; от възхищение към вътрешните и 
външни качества и достойнства, които трябва да бъдат оценени от 
другите; потребност от съвършенство [4]. Удовлетворяването им се 
свързва в определена степен и с приемането и одобрението на 
уникалните за всеки характеристики и качества на външността. Тези 
характеристики и качества рефлектират нуждите от получаване на 
одобрение и възхищение в междуличностните и социалните взаимо-
отношения. В определена степен човек удовлетворява чрез външ-
ността потребността от социално одобрение и приемане и рефлек-
тира опасенията да не бъде отхвърлен или да бъде обект на 
насмешки и неглижиращи коментари от другите. Механизмът на со-
циалното одобрение се свързва с конформното поведение. Рефлек-
тирайки индивидуалната необходимост от социално одобрение, 
външността има отношение към подражателното поведение в 
желанието да се следват приетите норми, в съответствие с доми-
ниращите образци за естетика и за двата пола. Типичен пример за 
подражателно поведение е копирането на един или друг популярен 
“стандарт“ за външен вид.  Разбира се, тук не става въпрос за 
поведение в ситуация, в която липсва информация, а за следването 
на еталон – „ след като другите изглеждат по този начин, то той е 
мерило за подражание и средство за получаване на желаната 
реакция от тях”.  

Желанието за управление на впечатленията и реакциите се 
свързва с изграждането и промяна на социалната идентичност на 
личността. Участието на външността и нейното влияние в социал-
ната дейност на индивида е отчетено от Бандура (Albert Bandura), 
който в теорията си за реципрочния детерминизъм (Reciprocal 
Determinism, 1986) обяснява психичното функциониране чрез триа-
дичното реципрочно взаимодействие между поведение, лични 
фактори и детерминанти на средата [5], като един от трите ключови 
конструкта които го определят е личността, където външността 
(appearance) е индивидуална, собствена характеристика на инди-
вида, реагираща директно с втория ключов конструкт - средата. 
Въпреки, че външността няма да е от значение за определени 
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социални роли (като гласоподавател), в някои публични ролеви 
позиции общоприета естетика във външността е явно предимство 
(актьор, водещ на предаване, говорител и др.). Освен за фор-
мирането на впечатление, създаването на публичен образ чрез 
външността предполага увеличаване на възможностите човек да се 
представя по-разнообразно в различни ситуации и роли, където 
външният вид е помощно средство – тип маска, която спомага за 
изиграването или имитирането на някаква желана социална роля 
или предоставя своеобразни привилегии по отношение на заемане 
на някакви социални позиции, които предполагат външността като 
условие или изискват наличието и проявата на качеството „външ-
ност“ в тях. Гофман [3] например сравнява социалното взаимодей-
ствие с театрално представление, в което участниците проектират 
впечатление за себе си чрез своя избор на сценарий, гардероб, 
мизансцен и реквизит за представянето си пред другите. Всъщност, 
тази идея не е нова. В древногръцкият театър маската (трагична или 
комична) е служела за изпълняването на различни роли, от един и 
същи актьор, онагледяващи вътрешната същност на характера, т.е. 
маската е била необходимост, за да сменя актьорът своята 
самоличност. 

 
Разглеждането на личностната идентичност чрез 

самопрезентацията 
 

в процесите на общуване с другите може да се опише като дуално 
взаимодействие посредством начините, словесните и несловесните 
символи на комуникацията. Витгенщайн (Wittgenstein) интерпре-
тира употребата на езика като „езикови игри“, които пресъздават 
човешката дейност [6] и в които всяко вербално послание съдържа 
смисъл, отнесен към контекста на конкретната социална дейност. 
Освен вербалния език, основни символи на общуване с ярка инфор-
мационна стойност са външността, изражението на лицето, мими-
ките и жестовете. Синергетиката на вербалното и невербалното 
поведение всъщност формира междуличностния канал на комуни-
кация. Невербаликата изобщо е натоварена с голяма информационна 
стойност в процесите на човешкото общуване. Според Руменчев, 
„невербалната комуникация включва информацията, която се 
излъчва от външния вид, от гласа, движенията на тялото и 
посредством пространственото поведение на човека и съзнателно 
или не, целенасочено или случайно въздейства върху другия индивид, 
като евентуално влияе и на поведението му“[7]. Чрез характери-
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стиките си външността участва във формирането на първоначалната 
преценка и впечатление за събеседника. Като елемент от публич-
ният образ, тя има своята ефективна роля в самопрезентацията най-
вече при формирането на първоначалното впечатление.  

В междуличностната комуникация, това впечатление синтезира 
комплексен психологичен феномен. В него се интерполират раз-
лични емоционални компоненти и оценки като например симпатия 
и антипатия. В условията на информационен дефицит първото 
впечатление става регулатор за по-нататъшното общуване с този 
човек. Поради недостатъчната информация в първоначалните си 
контакти, хората са склонни да формират мнението си въз основа на 
непълни данни и на аналогична информация от някакви други 
срещи в миналото си, асоциирани с тази по намерени или инси-
нуирани общи признаци. В условията на първото впечатление 
събеседника се категоризира стереотипно и събраната информация е 
с тенденция да формира определена нагласа върху цялостната 
оценка за него. От многобройните изследвания за влиянието на 
невербаликата върху процесите на общуване е отдавна известно, че 
в условията на инициален контакт индивиди с атрактивна външност 
се възприемат позитивно и предразполагащо. Коментирайки резул-
татите от социално-психологични проучвания върху това дали, кога 
и при какви обстоятелства странични наблюдатели са склонни да се 
притекат на помощ при случаен инцидент, Айзенк и Айзенк 
заключават, че ведно с другите отчетени фактори трябва да се вземе 
предвид физическата привлекателност на жертвата: „добре из-
глеждащата жертва е по-вероятно да получи помощ, отколкото 
жертва с nevus flammeus* на лицето“ [8, с. 24].  

Важността на физическите характеристики и ефективността им 
в публичния дискурс на социалната дейност отчита още Платон 
(около 428 г. пр.н.е. – 347 г. пр.н.е.), твърдейки, че първото от трите 
водещи желания на човек е да бъде красив. Аристотел [1], в 
разбирането си за личността на комуникатора отчита в елемента 
етос неоспоримия ефект от външния вид, изказа и общото пове-
дение. Този елемент инкорпорира цялостно физическите характе-
ристики от външността и жестовете, както и качествата, достойн-
ствата, моралните ценности и нравствените характеристики, асо-
циирани с тях. В Риторика, Аристотел систематизира личността на 
оратора чрез функциите му на общуване, като извежда съотношение 
от 3 елемента - етос, патос и логос  ( θος, πάθος, λόγος), начините 
за упражняване на влияние чрез тях, а чрез синергетичното им 
прилагане определя ефективността на взаимодействието чрез ефек-
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та на обратната връзка. Общата концепция на функционирането им, 
регулирана чрез самомониторинга предопределя самопрезентацията 
с последващите от това ефекти, емоционални и поведенчески 
реакции.  

В отчитането на въздействието на външността върху форми-
рането на впечатление и обратната връзка е необходимо да се 
отбележи, че съществен момент във формирането на едно първо 
впечатление в общуването е стереотипното приписване на вътреш-
ни, психологически качества или черти на личността въз основата 
на външни, визуално обработени откъслечни данни, т.е. чрез 
особености от външността на събеседника да се спекулира с 
психологически характеристики. Така, ако външността на един 
индивид се възприеме от събеседника първоначално като позитивна, 
могат спекулативно да му се припишат положителни качества на 
характера или точно обратно. За това, как личностните характе-
ристики се приравняват към красотата, се твърди, че още древно-
гръцката поетеса Сафо обобщила, че което е красиво, то е и добро. 
Това обобщение е недоказуемо и все пак на практика физическата 
атрактивност популярно се използва като относителен маркер за 
описване на качествата и достойнствата на някого, когото не 
познаваме добре.  

За субективната оценка на външността или отделни нейни 
характеристики може да се твърди, че се използва популярно като 
своеобразен аргумент в определянето на предполагаеми личностни 
качества. Умственият капацитет, интелект, доброжелателност, мо-
рални ценности, уменията за общуване, дори професионалните 
възможности и потенциал могат да се атрибутират към външността 
на индивида. Айзенк и Айзенк твърдят, че физическата привле-
кателност има своята сериозна роля в общуването между двата 
пола, въпреки че малцина осъзнават дълбочината на нейното въз-
действие, а в допълнение по-привлекателните хора се радват и на 
по-снизходително съдебно решение, както и на по-големи възмож-
ности да бъдат професионално наети [8, с. 40]. В пространно проуч-
ване върху корелацията между физическите качества и чертите на 
характера на личността посредством модела на Брунсуик в 
екологичната теория на Гибсон от 1979г., Зебровиц и Колинс [9] 
заключават обаче, че все още няма достатъчен прогрес в иденти-
фицирането дали физическите качества комуникират акуратни 
впечатления за личността.  

Разглеждайки външността като част от „тихия език“ в невер-
балната комуникация, е интересно да се отчетат невусите (бенките), 
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като исторически доказани посредници и заместители на вер-
балното послание: през XVIII век, Луис Хосе Веласкес публикувал 
книга, озаглавена "Collección де diferentes escritos relativos 
cortejo"(1764г.) т.е. (Колекция от есета за ухажване), в която описвал 
къде и как дамите да си рисуват миниатюрни козметични петънца, 
както и приложил обяснения за употреба и легенда за разчитане на 
„езика на бенките“, според това къде са позиционирани. Чрез този 
модел на общуване дамата подавала информация на заинтере-
суваните представители от противоположния пол, без да се налага 
да влиза във вербален контакт. Естетическите критерии допълни-
телно предполагали наличието на такива „знаци на красотата“ и 
рисуването им по лицето и откритите части на тялото е било част от 
търсената естетика на социалния образ. Всъщност, дълго преди 
особености във физическите характеристики на външността да 
бъдат окачествявани като естетични или като дерматологичен или 
психологичен проблем (например тежко акне при възрастни 
индивиди), те са представлявали своеобразен обект на суеверни 
интерпретации за личностните качества и характеристики на 
притежателя им. Приемливо е да се предположи, че е ставало дума 
за атрибутиране на физически характеристики към черти на 
характера, морални качества и нравствени ценности.  

За въздействието чрез обобщения, резултат от приписването на 
черти на личността върху определения, базирани на особености от 
външния вид споменава още Аристотел [1], описвайки как може 
успешно да се манипулира в съда с такива обобщения, използвайки 
ги във вид на привидни доказателства: например, немощния може 
да излъже успешно, че е нанесъл побой, а грозния, че е прелю-
бодействал, защото според външния им вид естествено се подраз-
бира, че те нямат физическата сила, качества и възможности да 
извършат такива дела. Корените на този тип комуникативно въз-
действие са в класическата риторика, когато софистите създават 
първата школа по реторика през V век пр. н.е. в Сиракуза. Правейки 
компромис с етичното прилагане на логическата аргументация, те 
усъвършенстват софизмите – твърдения, основани на външната 
прилика между предмети и явления и асоциации за сходство. Най-
често срещани стереотипи, адресиращи отношението външност - 
характер са, че външността е обвивка на ценностите или качествата 
и отразява характера на човека. В резултатите от изследване върху 
лицевите характеристики, Ебнер обобщава, че „фациалните харак-
теристики, във взаимодействие със стереотипи и очаквания, 
повлияват впечатлението, което имаме от някого и неговите или 
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нейните психологически качества и оценката за характера и 
навиците [10]. Така, възможен ефект от общуването може да бъде 
приемане или отхвърляне на човека отсреща, без да се вземе под 
достатъчно внимание вербалното взаимодействие с него и дори още 
преди този човек да заговори. Прилагайки в общуването си еври-
стично поведение хората се стремят да определят новия събеседник 
насреща на базата на сравнение с някой друг или други хора, за 
които вече са придобили информация и впечатления и така често 
формират обобщения върху частична или тенденциозно подбрана 
информация чрез пренесена аналогия за сходство. Подобен характер 
на информация, получена от такива „познавателни матрици“ има 
тясна връзка с обслужването на целите на убеждаващата комуни-
кация в личностните отношения, както от вербално така и от 
невербално естество на взаимодействие в общуването.  

Обобщенията, базирани на информационни матрици, могат да 
се отнесат не само до конкретния индивид, но и към цялостната 
група към която принадлежи. Още през 20-те години на миналия век 
американския психолог Гордън Олпорт (Gordon Allport) прави 
експеримент с рисунка на двама души в метрото.  На рисунката са 
ситуирани един до друг чернокож и бял, като белия държи в ръката 
си бръснач. Помолени да коментират, повече от 50% от запитаните 
били сигурни, че именно чернокожия държи бръснача – оръжие, 
популярно сред афро-американците през този период. В контекста 
на комуникационното взаимодействие в условията на първоначално 
общуване отделния човек се възприема бързо и категоризира чрез 
обобщения, които служат за опростяването и съхранението на 
получената информация. Като правило, стереотипът е приписване 
на еднакви особености на индивид принадлежащ към дадена група, 
без да се отчитат индивидуалните различия и често функционира по 
„ефекта на ореола“ като се взема за критерий една основна черта. 
Събраната информация е с тенденция да създаде определена нагла-
са, влияеща върху оценката за останалите забелязани характе-
ристики у човека отсреща и в неговото поведение.  Външността и в 
частност физическата привлекателност на събеседника често служи 
за „ореол“ в оценяването и охарактеризирането му, най-вече в общу-
ването между половете. Отчитайки незабавното предимство, което 
физическата привлекателност има посредством „ефекта на ореола“ 
Айзенк и Айзенк обобщават, че ако един мъж е забелязан в 
социалното пространство с красива жена, оценката за него се пови-
шава веднага и обратно, съществува склонност към обезценяване на 
някого, който излиза с непривлекателна компания от противопо-
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ложния пол [8, с. 39].   
 
Физическите характеристики се използват като маркери 
 

за личностни характеристики още повече, защото някои личностни 
качества (като откровеност, лоялност, съпричастност), търсени в 
социалната интеракция и в процесите на подбор на партньори в 
личните и професионални взаимоотношения нямат физически 
индикатори, проявяващи се чрез външния вид. Външността и 
публичният образ повлияват първите впечатления, а те потенциално 
влияят „за“ или „против“ желанието за последващо общуване с този 
човек. Това важи особено за ситуациите, където комуникацията се 
осъществява само чрез визуален контакт и външният вид заедно с 
изражението и общото двигателно поведение заместват вербалното 
общуване и вземат ролята на водещ комуникат. Това е естествено, 
защото невербалната комуникация предхожда вербалната.  Невер-
балното, пише Руменчев е „първичното в еволюционен план“ [7, 
с.45]. В динамиката на общуването, външността е неделима кому-
никативна част от цялостната личностна невербалика заедно с 
изражението на лицето и мимиките му, общото двигателно пове-
дение на тялото, параезиковия комплекс, стил на облеклото и 
аксесоари, състояние на кожата и дори видимите за другите 
татуировки по нея. 

За ключов комуникативен елемент от външността в публичния 
образ може да се приеме човешкото лице, защото носителите на 
информация проявяващи се чрез него комуникират емоционалното 
състояние и отношение към конкретната ситуация и събеседника. 
Независимо от множеството различия, хората декодират идентично 
мимики, изразяващи печал, страх, удивление, радост, гняв, презре-
ние. В концепциите за междуличностната комуникация човешките 
лица се разглеждат като мощни информационни източници. През 
1961 г. Олпорт провежда експеримент върху "житейските обобще-
ния", които хората са склонни да правят за непознати. Резултатите 
показват, че като най-умни и дружелюбни се възприемат усмих-
ващите се. Екман и Фрийзен (Ekman & Friesen) описват последо-
вателно през 1969 и 1972 г. пет значими двигателни категории в 
процесите на междуличностното общуване. Една от категориите е 
афективни прояви, които се изразяват предимно чрез лицето [11]. За 
връзката между невербална комуникация и изразяването на емоции 
споменава още Дарвин (Darwin) [12] в публикацията „Изразяване на 
емоциите при човека и животните“ (The Expression of the Emotions 
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in Man and Animals, 1872). Експресивността по отношение на 
доверието е отчетена от Плутарх, който в анализа си върху оратора 
Фокион отбелязва как „ едно кимване на човека, който се ползва с 
доверие, тежи повече от огромно множество пространни 
периоди“ [13, с. 503]. От външността, лицето е тази част от цялото 
тяло, по която най-често един човек бива преценяван.  По външни 
признаци като изражение, черти, състояние на кожата и мимики се 
съди често за самооценката, емоционалното и физическото състоя-
ние на индивида и се спекулира относно причините за нечие пове-
дение и характерностите в него. В неповторимостта си от физиче-
ски и експресионни характеристики, лицето има способността да 
провокира желание за общуване или да дистанцира, да стимулира 
интерес или неприязън. То е визуален стимул в социален (потенциа-
лен приятел или враг) контекст. Лицата са също екологично валидни 
и познати визуални стимули, тъй като всички зрящи хора са 
изложени на безброй човешки лица в живота си [14]. Емоционални 
състояния, изписвани върху лицето, се манифестират чрез израже-
нието му, а промяната в цвета на кожата е допълнителен информа-
ционен носител (поруменява, зачервява се или пребледнява). 
Човешкото лице се явява носител на инцидентна информация за 
личността на човека отсреща. Според Ебнер [10 ], тази информация 
би могла да бъде повлияна от предполагаемата възраст на индивида 
и да се дължи на стереотипи и така човешкото  лице да предава 
допълнителна информация за човека зад неговото лице.  

 
Външността в публичния образ  в личностния стремеж  

към достижения 
 
Публичният образ, в който външността присъства, отразява 

стремежа към достигането на различни цели в социалното функ-
циониране на индивида и взаимодействието му с другите. Така, 
аргументативната функция на външността този образ следва да се 
разглежда в контекста на известна манипулативност, доколкото 
повлиява обратната връзка – реакциите и поведението на другите. 
Разглеждайки аргументативната стойност на външността в публич-
ния образ, е уместно тя да бъде причислена към периферните 
способи за въздействие, използвани в риторическата аргументация 
на социалното въздействие. Позитивно възприетата външност пред-
полага представянето на индивида в относително добра светлина 
пред останалите участници в общуването, подпомагаща създаването 
на едно позитивно предубеждение у тях, повлияващо общото въз-
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приемане на човека отсреща и посланието му.  
 
От дотук изложеното може да се обобщи, че създаването на 

публичен образ е процес на личностния самомониторинг с двупо-
сочна цел – желанието за създаване на определено впечатление е и 
желание за контрол и управление на другите участници в социал-
ната интеракция чрез това впечатление, мотивирано съответно от 
стремежа за постигане на желани, вдъхновяващи цели, свързани с 
личностното реализиране. Тези цели, според Д. Митева „могат да 
бъдат формирани, насочвани и упарвлявани, да се прилагат в нови, 
неовладени жизнени сфери и да осигуряват възходяща траектория 
на личностното развитие”[15]. За постигането на оптимално 
самопрезентиране в социалното пространство и междуличностната 
интеракция, самия самомониторинг включва следене за външността 
и общия външен вид. Проявявайки саморегулация, човек се опитва 
да скрие някакви черти или характеристики и да акцентира върху 
други, съществуващи или хипотетични достойнства. Външността се 
явява допълнителен инструмент, с помощта на който да се покажат 
желани качества и достойнства. Освен във формирането на впечат-
ление, публичния образ с участието на външността предполага 
увеличаване възможностите човек да се представя разнообразно в 
ситуации и роли, където външния вид спомага за изиграването или 
имитирането им. Чрез функцята си на невербален комуникат, 
външността активно участва в трансмитирането на посланието, в 
заложената цел за управление на реакциите на средата. Като еле-
мент от публичният образ, тя има влияние най-често при форми-
рането на първоначалното впечатление. То може да се определи като 
психологичен феномен, в който се интерполират различни емоцио-
нални компоненти. В условията на информационен дефицит то 
служи като регулатор за следващото общуване с този човек, а субек-
тивната оценка на външността или отделни нейни характеристики 
се използва като своеобразен аргумент в определянето на предпо-
лагаеми личностни качества. Физическите характеристики се из-
ползват като маркери за личностни характеристики защото някои 
личностни качества търсени в процесите на подбор на партньор 
нямат индикатори, изразяващи се чрез външния вид. Външността в 
публичния образ повлиява първите впечатления, а те потенциално 
влияят „за“ или „против“ желанието за последващо общуване.  

Разбира се, степента на въздействието на външността не 
винаги е очевидна, нито е предвидима, а зависи от условия като 
ситуационния контекст и характера на общуването, природата на 
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личностните взаимоотношения, целите, дори индивидуалните пред-
почитания на събеседника и разбира се, желанието за общуване. 
Според Герчева-Несторова, „Различието в желанието за общуване 
се проявява в количеството на опитите за реално общуване и 
вероятната ефективност от тези опити. Колкото по-голямо е 
желанието за общуване, толкова повече са опитите, които 
личността прави”[16]. Поради тази комплексност, степента на 
въздействие на външността в дискурса на общуването не е точно 
измерима, въпреки че съществуват множество изследвания в 
областта на влиянието на външността и в частност върху ефектите 
на физическата атрактивност и общата привлекателност върху 
различни аспекти от социалното взаимодействие на личността със 
средата. Установен е например модел на стереотипното възприемане 
на привлекателността [17], в който тя е в положителна корелация с 
интелекта, социалното положение, професионалната компетентност 
и характера, но е в отрицателна корелация със скромността. 
Елемент на самооценката, външността има своята стабилна проява в 
междуличностното общуване и самооценката за външността се 
явява един вид производно на субективното очакване за нейната 
проява и нейната субективна стойност за личността. В социалната 
си проява в самопрезентацията на индивида, външността трансми-
тира послание, който задно с другите фактори влияе както на 
цялостното възприемане на човека отсреща с последващите от това 
ефекти, така и върху интерпретацията на това послание от другите. 
В този смисъл, ролята на външността влиза в контекста на 
поведенческата регулация.  
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Резюме: Сравнявайки изследвания върху самооценката и комуни-

кативното поведение, в този анализ се подкрепя идеята, че самооценката 
за външността може да влияе върху комуникативното поведение на 
индивида в аспектите желание за общуване и комуникативно безпо-
койство. Докато връзките между желанието за общуване и комуника-
тивното безпокойство са изследвани и убедително потвърдени, изслед-
ванията за връзката на самооценката и в частност самооценката на 
външността с ключови аспекти от комуникативната активност са 
повече от оскъдни. Настоящият доклад разглежда ролята на само-
оценката за външността във  фундаментални аспекти от личностното 
комуникативно поведение, като желанието за общуване и комуника-
тивното безпокойство. 

Ключови думи: самооценка за външността, желание за общуване, 
комуникативно безпокойство, междуличностно общуване 
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Summary: Comparing research on self esteem and communication 

behavior, this paper argues that physical self esteem may have an effect on 
individual’s communication performance in the aspects of communication 
anxiety and willingness to communicate, in particular. While relations between 
willingness to communicate and communication anxiety are firmly confirmed in 
previous research, groundwork on relationship of self-esteem and physical self-
esteem in certain and communication behavior are more than scarce. We 
theorize that physical self-esteem may play a reasonable role in key 
communication facets, such as willingness to communicate and communication 
anxiety. 
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Външността е уникална за всеки и представлява важен аспект 
на индивидуалността и идентичността на личността.  Самооценката 
за външността засяга както самоотнасянето – на Аз-а с Аз-а, т.е. 
самонаблюдението и емоционално-оценъчното отношение към себе 
си, така и връзката на Аз-а с другите. Проявявайки се постоянно в 
интеракцията на индивида със средата, самооценката за външността 
влияе върху комуникативната активност на индивида и следова-
телно, потенциално върху динамиката на междуличностното общу-
ване. Общуването е в основата на социалното поведение на човека и 
кардинален фактор във формирането и развитието на човешките 
общности. То предполага взаимодействие между отделните лично-
сти в него, т.е. то бива реализирано в социума и чрез него и 
съответно, изследването на личността през призмата на процесите 
на комуникация, в които тя встъпва ежедневно, е естествено и 
логично. Затова изследването на връзките между самооценката за 
външността на индивида и неговата комуникативна дейност е 
необходимост за по-дълбокото разбиране на комплексните процеси 
на личностното поведение в ситуациите на различни взаимоот-
ношения, удовлетворяването на потребности и личностната реали-
зация.  

Общуването е фундаментален аспект от междуличностните 
отношения, от социалното битие и цялостното взаимодействие на 
личността със средата. То би могло да се определи като процес на 
самопознание, самооценяване и самоусъвършенстване посредством 
обмяната на информация, ценности, емоции и интерпретациятата 
им чрез обратната връзка от другите хора. Общуването, според 
Герчева-Несторова „в контекста на психологическата перспектива, 
се утвърждава като процес, чрез който индивидът се развива и 
едновременно с това като процес, чрез който индивидът реализира 
своите мисли, чувства, способности, идеи, мечти” [1, с. 5]. В интер-
претирането на общуването като психосоциален процес следва да се 
подчертае значението му като основно средство в общата реализа-
ция на човешките взаимоотношения, защото реализацията на со-
циалните и обществените отношения също се осъществява чрез 
междуличностните отношения. 

 
Роля на самооценката за външността в социалното 

функциониране на човека 
 
Комуникативното поведение на индивида е в основата на всяка 

негова социална дейност, в осъществяването на собствените и 
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обществените цели, в динамиката на междуличностните отношения. 
През 30-те години на миналият век Джордж Мийд определя социал-
ното взаимодействие като контекст за изграждането на личностна 
идентичност, поставяйки така процесите на общуването в основите 
на социализацията, а Гордън Олпорт в концепцията си за личността 
заключава, че тя се формира и чрез взаимоотношенията си с другите 
хора [2, с. 309].  В теорията си за избора Уилям Гласър обобщава, че 
всичко, което хората могат да получават и дават един другиму, е 
информация, и психологическите проблеми могат да се разрешат 
само чрез корекция на междуличностните отношения [2, с.241].   

За общуването може да се твърди, че поражда междуличност-
ните отношения. То ги инициира, създава, форматира, унищожава. 
Герчева-Несторова определя процесите на общуването като проти-
чащи във и между социалните общности, състоящи се в обмен на 
информация, взаимодействия и взаимовлияния, разграничавайки 
субект-субектното общуване от другите видове общуване [1, с. 9]. В 
междуличностното общуване, получавайки обратна връзка от дру-
гите, което е всъщност и смисълът на човешката комуникация, 
индивидът изразява и удовлетворява своите потребности. Същината 
на междуличностните отношения е поставена върху целева и 
емоционална основа и в такъв аспект те са естественото изразяване 
на Аз-а на всеки индивид в социалното му взаимодействие със 
средата. 

Външността е важен аспект на човека, разбиран като комплекс-
на, взаимообоснована биопсихосоциална система. Тя репрезентира 
материалната, физическата обвивка на индивида, но е и изразно 
средство в интерперсоналната комуникация, източник на инфор-
мация и фактор за емоционална реакция и обратна връзка. Разглеж-
дайки външността като елемент на самооценката и нейното участие 
в процесите на междуличностното общуване, е уместно предва-
рително да се уточни, че понятието междуличностно общуване 
трябва да се приеме в по-широк смисъл – като взаимодействие на 
различните нива на Аз-а със себе си и с обкръжаващите го субекти в 
комуникативното си взаимодействие с тях. Самооценката за външ-
ността участва заедно с други аспекти на глобалната самооценка в 
междуличностното взаимодействие.  

В контекста на интерперсоналната комуникация, самооценката 
е силно зависима от обратната връзка, получена в комуника-
ционното взаимодействие на индивида с другите хора. В чувството 
за собствената ценност, като сбор от различните самооценки за 
индивидуалните качества, личностни характеристики, способности 
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и умения, присъства неоспоримо и оценката за собствената външ-
ност. Тъй като самооценката се отъждествява с общото възприемане 
на собствената ценност, следва да се отчете факта, че при нейното 
формиране, развитие и промяна, физическите характеристики на 
външността са валиден фактор. Всеки индивид притежава уникална 
външност. Тази уникалност репрезентира част от личностната 
идентичност.  

Самооценката за собствената външност би могла следователно 
да се определи като сумаризация от два конструкта:  

– субективното оценяване на собствената външност като 
качество; 

– субективното очакване за нейната проява в социалната 
интеракция.   

Самооценката за външността участва с други аспекти на 
глобалната самооценка в комуникативната активност на индивида и 
в регулацията на социалното поведение. Въпреки че неизменно 
включва субективна преценка за собствените уникални физически 
характеристики, нейното формиране и флуктациите в нея са повлия-
ни от редица фактори в развитието и дейността на човека.  

Приемайки, че чувството за собствена ценност, т.е. общата 
самооценка представлява комплексен конструкт, съставен от различ-
ните самооценки на личността за отделните собствени и уникални 
качества, характеристики и умения, проявяващи се в множествената 
интеракция със средата, не може да се игнорира ролята на само-
оценката за външността в комплексните процеси на самооценяване 
и в себеприемането. Приемането на собствения външен вид е има-
нентна част от личностното себеприемане. То е цялостно свързано с 
усещането за принадлежност и зависимост от собственото тяло – 
чувството за константност на собствения Аз, независимо от жиз-
нения опит, който човек натрупва във времето. 

Герчева-Несторова отчита, че социалните потребности са 
променливи, а не константни величини и зависят от ситуацията, 
дейността и останалите личностни качества [1, с. 21]. В комплекс-
ността на комуникативната динамика, самооценката за външността 
активно участва в процесите на удовлетворяване на редица потреб-
ности като например тези от афилиация, познание, възхищение, 
признание, контрол и управление на другите. В комуникацията си 
индивидът прави опити да прикрие някакви неодобряеми черти на 
характера си или физически особености от външността, акценти-
райки върху съществуващите достойнства на личността си или 
пресъздавайки мними такива, съобразно целевия и ситуационен 
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контекст на взаимодействие. Външността служи като своеобразен 
инструмент в изпълнението на такива цели, с помощта на който се 
демонстрират атрактивни характеристики и спекулативно могат да 
се атрибутират към качества и достойнства на характера. Затова в 
динамиката на общуването външността е силно зареден информа-
ционен носител. В комуникационен дискурс, външността е ярък 
комуникат, репрезентиращ неповторимата личностна индивидуал-
ност. В психологичен дискурс, актът на оценяване на външността 
има емоционално-ситуативен характер, а емоционалността и екс-
пресивността лежат в основата на оценъчното възприятие.  

Приемайки самооценката за външността като съставена от 
субективното оценяване на външния вид и очакването за нейната 
проява в интеракцията става ясно, че човек очаква качеството 
външност да се прояви съответно в определени ситуации, да даде 
определени привилегии (например при подбор на партньор и в 
изпълнението на определени социални роли). Затова хората често се 
стремят да изглеждат добре и да оптимизират собствената си 
външност. Освен че позитивно възприетата външност предполага 
представянето на индивида в относително добра светлина пред 
другите, подпомагаща създаването на едно позитивно предубежде-
ние у тях, външността има отношение към себепрезентацията в 
поддържането на различни социални его-идентификации (роли), 
бидейки значима за такива, които предполагат наличието на някакви 
нейни характеристики като условие, и не толкова значима за 
изпълнението на други роли. Макар качеството външност да няма 
значение в изпълнението на множество социални роли, то има 
съществена важност в сферата на публичните изяви при повечето 
медийно базирани ролеви позиции и такива, изискващи публичен 
образ, който създава положително предубеждение и впечатление у 
другите. 

Валидността на външността в социалната интеракция на 
личността с другите хора не е инцидентна. Известно е, че личност 
произхожда от латинското “persona”. Това определение е обознача-
вало маската в древногръцката трагедия, но дори в такъв смисъл в 
понятието се подразбира присъствието на човешкия характер, с 
неговите личностни качества и морални характеристики, показани в 
ситуационния контекст на сюжета. Актьорите са носели маски като 
експресивни маркери на емоционално заредена информация за 
личността, която репрезентират. Маските са и маркери за личностна 
идентичност и средство, с което актьора да смени външността и 
самоличността си, т.е. социалната си роля. В това разбиране маската 
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обобщава личността, придавайки външност на качества, черти на 
характера, нравствени характеристики и израз на социалната роля, 
която индивида приема в междуличностните си взаимоотношения.  

Валидността на качеството външност не се поставя под 
съмнение при инициирането на интимни взаимоотношения, тъй 
като за нея се предполага функцията на гаранция за успешен 
репродуктивен избор. Дарвин разглежда тази функция в труда си 
„Произходът на човека и половия подбор“, където описва красивото, 
пищно и разноцветно оперение на петлите като пример за репро-
дуктивно предимство, а не за оцеляване [3]. В междуличностните 
взаимоотношения, в които общуването е фундаментален аспект, 
външността е реален фактор в селекцията на партньор и в този 
смисъл, някои конкретни физически маркери (например наличие на 
коса, състояние на кожата на лицето и т.н.) неизменно се възприемат 
като признаци на физическо здраве, младост и атрактивност. Тези 
признаци, заедно с приликата с останалите индивиди, са общоприе-
то търсени, независимо че те не индикират визуално качества и 
черти на личността. За социално атрактивни всеобщо се приемат 
например характеристиките, асоциирани с качеството на кожата 
(гладка и чиста кожа, свеж и еднороден тен), защото те комуникират 
добър здравословен и дори добър социален статус. Физическите 
характеристики се интерпретират като индикация за здравослов-
ното, социалното и емоционалното състояние на индивида (напри-
мер подпухнали очи, нездрав тен и торбички под очите биха могли 
да бъдат охарактеризирани като потенциален знак за злоупотреба с 
алкохол и следователно лошо здравословно състояние на прите-
жателя им, а той като ненадежден при селекция за работна позиция 
или за партньор).  

В социалното интерпретиране на външността често се изхожда 
от нея като за признак за общественото положение на човека и 
неговите ролеви функции. Този признак не се ограничава само до 
физическите характеристики, но и до конституционалните особе-
ности на външността, експресията на облеклото и други аспекти на 
цивилизационната модалност на комуникация, които спомагат за 
приписването на стереотипни конструкции за психологическите 
особености на този човек. Външният вид често се приема като 
визуален носител на действителни морални качества и характери-
стики, защото търсени качества като искреност, вярност, добронаме-
реност, лоялност и съпричастност и др., нямат видими индикатори. 
За подобна функция на външността предполага още Аристотел, 
твърдейки, че добрата външност на един човек може да го 
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препоръча много по-успешно, отколкото всяко препоръчително 
писмо. Популярни твърдения са, че по-привлекателните хора могат 
да сключат брак по-бързо, по-лесно да бъдат наети професионално, 
наказвани са по-снизходително и се ползват с определени при-
вилегии в количествен аспект на запознанства, лични връзки и 
взаимоотношения. В приказките също е заложен стереотипът за 
физическата привлекателност „което е красиво, то е и добро” – 
например Пепеляшка и Снежанка са едновременно красиви и добри. 
В актуалните днес „бързи срещи”, при които запознанствата се 
реализират, като участниците просто сменят масата на събеседника 
си след 1-2 минутен разговор и се прехвърлят на следващия непоз-
нат събеседник е необходимо да се демонстрира привлекателна 
външност. Затова много хора се стараят да прикрият нежеланите от 
тях особености във външността си чрез имитиране на по-добър (по-
естетичен) външен вид. Адекватен пример за такъв поведенчески 
акт е ексесивното поставяне на покривен макиаж върху лицето, 
целящ да прикрие максимално нежеланите несъвършенства и да 
насочи вниманието към други характеристики и качества. Той 
служи като маска, която илюзорно трябва да пресъздаде пред 
другите една атрактивна и социално одобряема външност и да 
засили увереността на индивида в себе си в целевия и ситуационен 
контекст на общуването. Очевидно, хората не подценяват съществе-
ната роля на външността за социалния успех.   

Тъй като самооценката за външността е част от общата 
самооценка и участва заедно с другите специфични самооценки в 
регулацията на поведението, тя се отнася към факторите, които 
могат да възпрепятстват комуникативната активност на индивида. В 
Личност и общуване, Герчева-Несторова обръща внимание върху 
редица психологически изследвания ориентирани към личностни 
характеристики, които затрудняват общуването на индивида със 
средата, като към тези, възпрепятстващи комуникативната изява на 
личността се съотнасят проявите на определени характеристики, 
както и самооценката на индивида” [1, с. 30].  

 
Комуникативно безпокойство и желание за общуване  

в комуникативната активност на индивида 
 
Ключът в изследването на увереността в себепрезентацията на 

индивида в общуването и подхождането с  желание или не към него 
най-вероятно се намира в разбирането за комплексността на меха-
низмите, които инициират комуникативното безпокойство и обратно 
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– с разбирането на причините за комуникативното безпокойство би 
могло да се постигне по-дълбоко разбиране защо някои индивиди 
подхождат без безпокойство и дори с желание в различните контек-
сти на комуникационната си изява. Герчева-Несторова отчита, че 
неудовлетворените очаквания на индивида в социалната му дейност, 
включително в общуването, пораждат неувереност, която предиз-
виква проявата на комуникативно безпокойство и личностно отреа-
гиране със страх и тревожност от очакваната и реалната комуни-
кация [1, с. 24]. Безпокойството, което човек изпитва в ситуация на 
комуникативното си презентиране (presentation anxiety) пред други-
те е дефинирано като индивидуалното ниво на страх или безпокой-
ство, асоциирано с реалната или очакваната комуникация с група от 
хора или аудитория [4]. Това определение предполага, че първо, 
някои хора се страхуват повече от други в същата ситуация, че 
очакваната комуникация би могла потенциално да бъде притесни-
телна поради ред причини и че някои хора винаги се притесняват 
преди и по време на говорната си изява. Известно е, че с комуни-
кативно безпокойство се е сблъсквал всеки, комуто се е налагала 
задачата да говори пред други хора – в диада или група, да се 
изкаже и защити позиция, в ситуация на публична презентация, 
дори в ежедневното общуване с колеги, партньори, с близките си и 
разбира се, в първоначалното общуване с атрактивен и интересен 
представител на противоположния пол. Всъщност, твърди Герчева-
Несторова, „Оказва се че най-голямата бариера пред ефективната 
комуникативна реализация на личността е комуникативното без-
покойство” [5, с. 6]. 

Освен чувството на притеснение, характерните психофизио-
логични реакции, съпровождащи комуникативното безпокойство, са 
потните длани, треперещи ръце и глас, ускорен пулс, повърхностно 
дишане, слабост в краката. Тези реакции, въпреки че са сходни с 
реакциите, съпровождащи позитивни емоции, например въодушев-
ление, са резултат от освобождаването на стресови хормони като 
адреналин [6]. Въпреки че всеки индивид може да посочи свои 
причини за страх и притеснения, общите фактори за комуникативно 
безпокойство са: неувереност и страх от провал, от неодобрение, 
страх от това как изглеждам външно и как ме възприемат хората 
отсреща, от непознатото, което може да се случи, страх нещо да не 
се обърка или сбъркам нещо, както и страх от хората, които ме 
слушат [7]. Начинът, по който индивидът самоооценява външността 
си и интерпретира нейното оценяване от другите, които го 
наблюдават, въздейства върху самооценката му и потенциално върху 
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цялостното му комуникативно поведение. Така, негативната и 
занижена самооценка и респективно тази за външността, може да 
стане реална пречка в желанието за иницииране на комуникация, 
адекватен фактор за проява на комуникативно безпокойство и съот-
ветно – основа за създаване на дефицити в общуването.  

Доколкото самооценката за външността може да бъде субек-
тивно занижена или повишена, се наблюдава известно несъответ-
ствие между самооценката за физическата привлекателност и мне-
нието на другите хора. Според Айзенк и Айзенк повечето хора 
възприемат себе си като по-неатрактивни, отколкото са възприема-
ни [8]. Резултатите от пространно изследване върху психологиче-
ските проблеми при тежко акне в САЩ показват, че субективната 
оценка, която участниците дават за състоянието си, е най-същест-
веният фактор за заниженото им самочувствие и психологически 
проблеми. В динамиката на междуличностното общуване, макар и 
да варират, емоционалните реакции на занижена самооценка се 
проявяват в комплексност, като например: подтиснато настроение, 
негативизъм, напрежение, неувереност, нежелание за социализация, 
отбягване на комуникация с другия пол и други [9]. Обратната 
връзка в ежедневното общуване чрез вербалните коментари и невер-
балните поведенчески реакции (например възхищение, съжаление, 
насмешка), получени от значими други хора, могат да оставят траен 
отпечатък във формирането на самооценката и общото социално 
функциониране на индивида. Някои особености от външността 
могат да станат повод за подигравки и дори да провокират създава-
нето на прякор. Поставянето на прякор вследствие особености от 
лицето, главата, тялото, теглото и ръста или физически недъг не е 
рядкост, нито изключение, въпреки че причините могат да са и 
други, например дейност, качества или морална характеристика на 
индивида. В своето проучване за прякорите Манолова [10] извежда 
класификация, като на първо място по причина на възникването им 
поставя особеностите във външността. Примери за подобни 
прякори са например: „пъпката“, „белязания“, „бенката“, „петното“, 
„кучеглавия“. Прякорът може да съпътства индивида през целия му 
живот, повлиявайки реализацията му в социалните взаимодействия 
и ниската самооценка за външността да провокира нежелание за 
общуване с другите и прояви на комуникативно безпокойство. В 
книгата си „Стигма: бележки върху управлението на нарушената 
идентичност” Ървин Гофман  разглежда социалните нагласи към 
стигматизираните хора. Той определя три стигматизирани катего-
рии, като в едната включва индивиди с физически недостатъци и 
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заключава, че при срещите си с тях другите хора се чувстват нелов-
ко и притеснено, опасявайки се, че могат неволно да провокират 
отбранителна позиция и агресия у тези индивиди [11].  

В изследванията си върху възприятието в комуникацията           
Финк [12] докладва, че повече от петдесет процента от възприе-
мането на съобщението са в резултат на цялостната невербалика на 
комуникатора, по-малко от четиридесет се падат на гласовите му 
способности – тембър и артикулация, и по-малко от десет процента 
остават за самото съдържание на съобщението. В социално-
комуникационен дискурс, възприятието е процес на обхващане на 
елементи от околната среда в тяхната цялост чрез зрението, слуха и 
тялото в контекста на ситуационния пространствено-времеви конти-
ниум на общуването. В това възприятие отделните хора биват 
възприемани различно, в различни степени на одобрение или 
неодобрение, за които външността е една от причините. Тя потен-
циално може да смущава комуникацията (т.нар. дистракционен шум 
в процеса на общуване и асимилиране на посланието).   

В процесите на междуличностната комуникация убедителност-
та на невербалното присъства във формирането на първоначалната 
преценка за събеседника чрез външността. Комплексността от физи-
чески качества, мимики и емоционална експресия участва активно в 
процесите на кодиране и декодиране на информация и обратната 
връзка. В условията на първоначална комуникация, външността 
понякога служи като маркер, повлияващ желанието за последващо 
общуване. "Beauty is in the eye of the beholder", се твърди в англий-
ска поговорка, т.е. красотата е субективна, но някои особености във 
външността могат да бъдат приемани с резерви, вследствие на 
съществуващи нагласи и стереотипи. Дълго време преди особености 
от външността да бъдат изследвани като психологичен и окачестя-
вани като естетичен проблем, брадавиците, родилни петна и др. са 
обект на фолклорно интерпретиране за личностните характеристики 
на притежателя им и атрибутирани към нежелани такива в повечето 
случаи. Затова и начините за елиминиране са били разнообразни: 
локално прилагане на билки, киселини, изгаряне с нажежено желязо 
и редица суеверни рецепти.  

При разглеждането на последствията от влиянието на обрат-
ната връзка върху самооценката за външността следва да бъдат 
отчетени възможни ефекти като проява на комуникативно безпокой-
ство и липса на желание за общуване, като резултат от занижена 
самооценка, а не като личностна характеристика. Неприемането на 
определени аспекти в собствената външност и ниската самооценка 
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рефлектират в тенденция към дистанциране, нежелание за социални 
контакти, плахост, срамежливост, необщителност, неувереност, 
докачливост и др., дори ако занижената самооценка е нереална и 
неадекватна. Индивиди, получавали негативни реакции от средата 
по отношение на определени особености от външността си, могат да 
формират нереално занижена оценка за тях или по отношение на 
цялостния си външен вид. Редица изследвания показват, че при 
собствената интерпретация за разминаване с общоприетите и лич-
ните естетически критерии, личностното отреагиране се проявява в 
отбягване на взаимоотношения с другите, което предполага и  
нежелание за общуване. 

Връзката между характеристиките желание за общуване и 
комуникативно безпокойство е изследвана в български условия от 
Герчева-Несторова, в контекста на разбирането на развитийните 
фактори и личностните бариери пред комуникативната активност на 
личността. Резултатите показват, че влиянието на комуникативното 
безпокойство върху поведението е медиирано от желанието за 
общуване [1, с. 101], а отсъствието на комуникативно безпокойство 
стимулира желанието за общуване и премахва бариерите пред него, 
потвърждавайки хипотезата, че с нарастването на комуникативното 
безпокойство намалява желанието за общуване [1, с.115]. 
Mаккроски дефинира желанието за общуване като относително 
стабилна черта, тъй като нивата на желание за общуване в различни 
комуникационни контексти на междуличностните взаимоотношения 
са свързани: желанието за общуване в един контекст с един тип и 
група рецепиенти може да бъде предиктор по отношение на 
желанието за общуване в друг контекст с друга група и тип реце-
пиенти. Според Маккроски желанието за общуване е когнитивно 
обусловен, личен избор и личността на човека може да бъде 
основният фактор за това как и защо този избор е направен [13]. От 
друга страна, желанието за общуване може да бъде и ситуативно 
повлияно, както показват резултатите от изследванията на Герчева-
Несторова [1 с,153]. Мосени и Никниджад [14] признават значител-
ното влияние на ситуацията, в която е поставен индивидът, и 
отчитат, че някои индивиди показват желание за общуване винаги в 
определени ситуации .  

Независимо че желанието за общуване и комуникативното 
безпокойство се разглеждат от изследователите като личностни 
черти, на всички хора се налага да встъпват в комуникативни 
взаимодействия, прилагайки поведение, повлиявано не само от 
личностните характеристики, но и от социалните фактори, личните 
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предпочитания, ситуационния и целевия контекст и самооценката. 
Самооценката според Каш е пивотален аспект в личностните 
систематизирани представи за собствената външност и в основата 
си възприятието за физическите характеристики репрезентира 
представата за собствения Аз [15]. Самооценката е силно свързана с 
представата на индивида за неговата физическа атрактивност, 
заключават Еклънд и Бианко [16]. Въпреки че желанието за общу-
ване е концептуализирано като относително стабилна черта, нивото 
на желанието за общуване е повлияно от ситуацията и високо ниво 
на това желание е за предпочитане в повечето ситуации: нежела-
нието за общуване възпрепятства процеса на изграждане на взаимо-
отношения и влияние върху другите [17]. 

Докато връзките между желанието за общуване и комуника-
тивното безпокойство са убедително потвърдени в предишни 
изследвания, изследванията за връзката на самооценката и в част-
ност самооценката на външността с ключови аспекти от комуника-
тивната активност са повече от оскъдни, независимо, че ролята на 
самооценката в социалното поведение на личността е обект на 
редица научни проучвания. Настоящият анализ е опит за теоретично 
разглеждане на връзки между самооценката за външността и 
фундаментални аспекти от личностното комуникативно поведение 
като желанието за общуване и комуникативното безпокойство.  
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The interaction between teacher and student can be intrapersonal 

and interpersonal. The psychological view of the teaching profession is 
different from the sociological views (Eneva, 1994; Orakova, 2000; 
Pencheva, 2006; Milenkova, 1997; Mutafova, Stoyanova & Peneva, 
2013).  

According to humanistic views of Rogers the teacher is a facilitator 
of students in the effective interaction between teacher and student 
(Mutafova, 2007; 2015; Orakova, 2000; Rogers, 1965; Stamatov & 
Minchev, 2003; Stamatov & Sarijska, 2013, Stamatov, 2015; Vasilev, 
2006; Yankulova, 2016). 

The system of self-assessments of the personality receives the 
quality to self-sustain and it’s hard for it to give into a certain change. 
Stable strategies of development are formed and used for personal 
competence. Experimental data exists for the fact, that deeper realization 
of the personal condition and qualities weaken the suggestibility of the 
subject and its dependence on external sources of information for its 
sincere intentions. While your attention is forwarded towards yourself, it 
increases the truthfulness of the answers on the personality quizzes – the 
correlation between the evaluation and a persons’ real-life behavior 
reaches 0,70 – 0,80. The researches of the attention a person has 
forwarded towards oneself reveals that accepting the lower personal 
competence, has strong motivational functions and forces negative 
emotions to resurface. They are the forces that keep the regulatory and 
valuable regulation of the behavior going (Velichkov, 1989, pp 59 – 63; 
Orakova, 2000:58; Mutafova, 2014). 
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Accepting Gardner's Theory of Multiple Intelligences has several 
implications for teachers in terms of classroom instruction (Gardner, 
1983). The theory states that all seven intelligences are needed to 
productively function in society. Teachers, therefore, should think of all 
intelligences as equally important. This is in great contrast to traditional 
education systems which typically place a strong emphasis on the 
development and use of verbal and mathematical intelligences. Thus, the 
Theory of Multiple Intelligences implies that educators should recognize 
and teach to a broader range of talents and skills (Gardner, 1983; 
Mavrodiev, 2015). 

Another implication is that teachers should structure the 
presentation of material in a style which engages most or all of the 
intelligences. For example, when teaching about the revolutionary war, a 
teacher can show students battle maps, play revolutionary war songs, 
organize a role play of the signing of the Declaration of Independence, 
and have the students read a novel about life during that period. This 
kind of presentation not only excites students about learning, but it also 
allows a teacher to reinforce the same material in a variety of ways. By 
activating a wide assortment of intelligences, teaching in this manner can 
facilitate a deeper understanding of the subject material. 

Important role in improving the interaction between teachers and 
students is their emotional intelligence (Stoyanova, 2010). Tolerance of 
the teacher is essential for effective interactions with the students 
(Stoyanova, 2015). 

Many learning styles can be found within one classroom. Therefore, 
it is impossible, as well as impractical, for a teacher to accommodate 
every lesson to all of the learning styles found within the classroom. 
Nevertheless the teacher can show students how to use their more 
developed intelligences to assist in the understanding of a subject which 
normally employs their weaker intelligences (Lazear, 1992; Mutafova, 
2014). For example, the teacher can suggest that an especially musically 
intelligent child learn about the revolutionary war by making up a song 
about what happened. 

A better approach to assessment is to allow students to explain the 
material in their own ways using the different intelligences. Preferred 
assessment methods include student portfolios, independent projects, 
student journals, and assigning creative tasks. An excellent source for a 
more in-depth discussion on these different evaluation practices is 
Lazear (Lazear, 1992; Mutafova, 2014). 

Schools have often sought to help students develop a sense of 
accomplishment and self-confidence. Gardner's Theory of Multiple 
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Intelligences provides a theoretical foundation for recognizing the 
different abilities and talents of students (Gardner, 1983). This theory 
acknowledges that while all students may not be verbally or 
mathematically gifted, children may have an expertise in other areas, 
such as music, spatial relations, or interpersonal knowledge. 
Approaching and assessing learning in this manner allows a wider range 
of students to successfully participate in classroom learning (Brualdi, 
1996; Mutafova, 2014). 

The theory of psychological types, described by Jung and 
interpreted and operationalized by Myers and Briggs, is used as a 
conceptual basis not only because of its value as a means of human 
understanding but also as a catalyst for the realization of human potential 
(Jung, 1971; Myers, 1962; Myers & McCaulley, 1985; Pencheva, 2006). 
Unlike other psychoanalyst theories it does not put a stress on the 
subconscious and focuses on the conscious aspects of human personality, 
especially on perception, understanding and making a decision that 
relates it to cognitive science. Its dynamic and developmental approaches 
to personality system give an adequate framework for analysing the 
potential strengths and limitations of the educators as professionals 
(Jung, 1971; Myers, 1962; Myers & McCaulley, 1985; Pencheva, 2006). 
Type theory and a number of research evidence shed new light on 
preferred ways of teaching, communicating and interacting with students 
and other partners in education (Jung, 1971; Myers, 1962; Myers & 
McCaulley, 1985; Pencheva, 2006). 

Different styles of interaction between teachers and students in the 
classroom increase the necessity of further researches (Mutafova, Stoyanova 
& Peneva, 2013; Mutafova, 2015). These styles can be direct with direct 
influence and indirect-indirect influence of the teacher over students. 

According to Perls, people are not made up of separate components, 
this is, mind, body and soul, rather human beings function as a whole. In 
doing so, one defines who one is (sense of self) by choice of responses to 
environmental interactions (boundaries). The word “Gestalt” (of  German 
origin) refers to a “whole, configuration, integration, pattern or form”.  

Perls describes three zones of experience: the exterior, middle and 
interior zones of experience (Perls, 1947, 1973; In: Schultz & Schultz, 
2004).  

• The exterior zone - exterior experience comes though the senses 
as they contact the immediate environment. 

• The interior zone – This experience is related to organism (hunger, 
thirst and all actions that accomplish the maintenance of homeostasis). 
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• The middle zone – This zone is called DMZ (the demilitarized 
zone), is the point of contact between internal and external experience. 
This zone is controlled by the thought. This zone includes memories, 
wishes – things which are processed by the mind through thinking. From 
the Gestalt perspective, much of that is called neurotic behaviour 
originates in the DMZ. It occurs when the activity is this area is confused 
with reality. 

Gestalt provides situations in which the person is confronted with 
experience on its immediacy, without the distortions of the DMZ. Only 
when distortions of this zone are set aside can the organism function in a 
healthy way.  

According to Perls DMZ contains, for most people, too many 
should and ought, which keep external and internal experience from 
standing on their own (Perls, 1947, 1973; In: Schultz & Schultz, 2004).   

The knowledge about DMZ is an important part of the competence 
of the teacher in the interactions between teachers and students.  
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Jung’s classification of the four basic types includes sensory, 

emotional, intellectual and intuitive (Jung, 1971;1995). 
The four functions sensory function – perception (P), intellectual 

function – thinking (T), intuitive function – intuition (I), emotional 
function – emotion (E) are positioned one against the other around „Self“ 
(S), i.e. Jung confronts them one with another (Jung, 1971; 1996).  
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Figure 1. Functions 
 
The most clear example is that of intuition and perception (the 

opposition between a sensory type and an intuitive one – one sees things 
before all else, the other everything else but them). The sensory type 
notices things as they are in reality. The intuitive type does not notice 
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things. He is interested in and notices the ambiance around them; he is 
not interested in the object at all.  In this case, what he is interested in is 
the air, the atmosphere of things, their origin and destiny, and, therefore, 
he doesn’t see things as they are, but comprehends them as a whole, in 
ensemble. 

Such an incompatibility exists between thinking and feeling – a 
problem dating back to the most ancient antiquity. It is a well-known 
rule that if one decides to think clearly and in accord with the laws of 
logic, he must put feelings aside. 

The consequences of the varying interpretations of situations and 
the adequate personal self-realization are different according to the 
typology of cognitive styles of Jung. 

• Sensing/Thinking; 
• Intuition/Thinking; 
• Sensing/Feeling; 
• Intuition/Feeling (Jung, 1995). 
The origination and development of psychic typology of Jung is 

enriched and operationalized by Briggs and Briggs-Myers (Myers,  
McCaulley, Quenk & Hammer, 1998). Pencheva develops the 
psychometric parameters of its Bulgarian standardization and 
implements a research extremely valuable to our educational practice 
(Pencheva, 2006). 

Tolerance, intellectual and personal reflection of the teacher, styles 
of interaction with students are the subject of psychological researches  
(Mavrodiev, 2015; Mutafova, 2007; 2014; 2015; Mutafova, Stoyanova & 
Peneva, 2013; Orakova, 2000; Pencheva, 2006; Rogers, 1965; 
Stoyanova, 2015; Vasilev, 2006). 

Styles of teacher in the interactions with the students can be direct 
style with direct influence and indirect style – with indirect influence. 
The Flanders system of Interaction Analysis is used to determine 
whether a teacher is indirect or direct in his approach to motivation and 
control in the classroom. The system describes teacher behaviors in the 
order in which they occur, in any subject at any level. It does not, 
however, include nonverbal behaviors and teacher-student interaction. 
Characteristics of the direct style with direct influence of teacher are: 
lecturing, giving directions, criticising or justifying authority, the 
students-talk response, the students-talk initiation, silence or confusion. 
Characteristics of indirect style – with indirect influence of teacher are: 
accept feelings of the students, praises or encourages, accepts or uses the 
ideas of students, asks questions (Amidon & Flanders, 1963). 
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The Flanders system of Interaction Analysis is modified as a test for 
Bulgarian teachers from Randev (Igov & Randev, 1992). 

 
Test 

INSTRUCTION: Here are 40 statements that describe your 
behavior and interactions with the students in the classroom. Please, 
mark how often these happen. For the purpose circle one of the digits 
from 0 to 4, which characterize their frequency. 

0 – Never 
1 – Seldom  
2 – Fairly  
3 – Frequently  
4 – Always  
 
Statements:  
1. I accept and ravel the students’ feelings without threatening 

them.  
2. I praise the students’ actions or behaviour. 
3. I clarify some ideas, suggested by the students. 
4. I ask questions in order to clarify facts. 
5. I expose facts, explaining some phenomenon or an event.  
6. I give guidance to the students from what positions to approach a 

problem. 
7. I point to the students which the proper way of considering a 

problem is. 
8. The students answer my questions. 
9. The students share their own opinion on discussed questions.  
10. There is silence in the classroom when the students await for 

my actions or words. 
11. I go back to previous feelings and experience of the students.  
12. While a student is speaking I shake my head to show 

understanding and I say “Yes” or “Continue” and phrases like these.  
13. I use ideas given from the students in my lessons.  
14. I raise questions requiring personal position. 
15. I suggest to the students a method or an approach, through 

which they can analyze certain events or problems. 
16. I explain to the students the proper way of approach to 

understanding and solving a problem. 
17. I emphasize the opinion, which I think is the most appropriate 

and true for a specific question.  
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18. I maintain contact with the students so that they can answer 
my questions. 

19. The students spontaneously and easily expose their own 
opinion on the issues discussed in class.  

20. The students do not speak until I motivate them to do it. 
21. I accept both the positive and the negative emotions of the 

students. 
22. I support the students’ actions.  
23. I formulate ideas given by the students more clearly and 

precisely. 
24. I raise questions concerning different points of view. 
25. I present systematized different possible explanations of one 

and the same phenomenon or event.   
26. I offer the students ways of dealing with the problems which 

they have.  
27. I try to change the students’ way of thinking and behavior 

from wrong to right approaches. 
28. I choose a student to answer my question. 
29. The students speak on their own initiative, without being 

chosen by me. 
30. I make pauses during which the students are able to understand 

what I have said.  
31. I sense the students’ feelings.  
32. I tell jokes which decrease the tension, but not at the expense 

of one or another student. 
33. I elaborate ideas given by the students. 
34. I ask questions for comparison and synthesis of various 

possible explanations for a phenomenon or a situation. 
35. I present my own opinion on some questions.  
36. I give instructions to the students about the rules they have to 

follow during solving given tasks.   
37. When it is necessary I raise my voice in order to be understood 

precisely and clearly by all of the students and especially by those, who 
do not pay attention in class.  

38. The students propose their answers on my questions. 
39. The students start discussions among themselves with no 

special demand from me. 
40. The students do not speak, waiting for me to speak again.   
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Answers  
Key 

To the test for description and analyses of the verbal interaction in 
the classroom 

 
Types of teacher’s behavior Numbers of the questions 

which are included in the 
scales 

A. Indirect 
influence 

I. Accepts the feelings of the 
students 
II. Praises and supports 
III. Uses the students’ ideas 
IV. Asks questions 

1+11+21+31 
 

2+12+22+32 
3+13+23+33 
4+14+24+34 

B. Direct 
influence 

V. Lectures  
VI. Gives guidance 
VII. Criticizes, emphasizes 
his/her authority  
VIII. The students talk, answer 
IX. The students talk on their 
own initiative  
X. Silence 

5+15+25+35 
6+16+26+36 
7+17+27+37 

 
8+18+28+38 
9+19+29+39 

 
10+20+30+40 

 
In each of these scales results between 0 and 16 can be obtained. If 

the scales are arranged one below the other, the result is the specific 
profile, characteristic for your verbal interaction with the students in the 
classroom (mark with “X” the digit from 0 to 16 for each of the ten 
scales and join them with lines): 

 
I. Accepts the feelings of the students 
II. Praises and supports 
III. Uses students’ ideas 
IV. Asks questions 
V. Lectures  
VI. Gives guidance 
VII. Criticizes, emphasizes his/her authority  
VIII. The students talk, answer 
IX. The students talk on their own initiative  
X. Silence 

0…4…8…12…16 
0…4…8…12…16 
0…4…8…12…16 
0…4…8…12…16 
0…4…8…12…16 
0…4…8…12…16 
0…4…8…12…16 
0…4…8…12…16 
0…4…8…12…16 
0…4…8…12…16 

 
Apart from the profile, the results can be represented also by some 

characteristic indices: 
1. Index of the indirect interactions (A): 
A = (I + II + III + IV)/4 
2. Index of the direct interactions (B): 
B = (V + VI + VII)/3 
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3. Index of the teacher’s verbal activity (C): 
C = (I + II + III + IV + V + VI + VII)/7 
4. Index of the students’ verbal activity (D):   
D = (VIII + IX)/2 
5. Index of the teacher’s integration (E): 
E = A/B 
6. Index of integrated classroom (F):  
F = C/F 
 
The results obtained from this test should be interpreted by a 

specialist – psychologist. Here we note only that as closer the indices E 
and F are to 1, as much integrated (more effective and democratic) are 
the teachers (Igov & Randev, 1992).  

Problems related to the different styles of interaction between 
teachers and students and their type of self-control increase the necessity 
of further researches. 
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Увод 

 
Емпатията  е способността на човек да съпреживява емоциите, 

чувствата и мислите на другите. Тя води началото си от философия 
на естетиката и е свързана с чувството, вътрешния живот, вът-
решното себезадействане.Концепцията за неяможе да се свърже с 
възприемането на едно фотографско изображение. Достигането до 
емоционално преживяване при гледането на една снимка, може да 
бъде изключително енергизиращо и въздействащо. 

 
1. Експресивната сила на фотографското изображение 
 
На 7 януари 1839 г. Изобретателят Дагер за за пръв път пуб-

лично демонстрира пред френски учени и художници изображения, 
получени върху сребърни плаки. Това били снимки миниатури: 
изглед на Лувъра, кулата на Парижката света богородица, край-
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брежната улица на Сена, кътче от ателието на художника. Намерен 
бил начинът на светлописа, на възпроизвеждането на предметите 
чрез използване на законите на оптиката и химията. Така 
художникът Дагер заедно с изобретателя на хелиографията Ниепс 
положили началото на фотографията. Веднага възниква проблемът 
за взаимоотношението между фотографията и изкуството. Специ-
фиката на фотоизкуството е в това, че то дава изобразителен образ с 
документално значение. 

Фотографията дава образ, който съдържа художествена изра-
зителност и с пълна достоверност запечатва в застиналото изобра-
жение съществен момент от действителността.[1] 

Фотографията е взаимоотношение, един разговор между фото-
графа и зрителя. Тя е вид комуникация, при която, чрез изображе-
нието фотографът праща визуално съобщение и то е еднопосочно. 
Фотографът „предлага света...миниатурни копия от реалността“[2] 
Той знае как една аудитория гледа заснетото, знае как този образ 
трябва да бъде оптимално конструиран, за да достави точното 
послание, по начин, който е въздействащ и запомнящ се. 

Във фотографията фактите на живота почти без допълнителна 
обработка и изменения се пренасят от областта на действителността 
в художествената област. Ето защо зрителя я преживява естети-
чески. Същевременно с развитието на техниката и майсторството на 
фотографирането се оказва възможно да се предаде във фотообраза 
и активното отношение на художника към сниманото явление. Това 
отношение се изразява и чрез ракурса на снимката, и чрез 
разпределение на светлината и сенките, и чрез предаването на 
своеобразния „фотопленер“, т.е. на въздуха и отраженията, хвърле-
ни от предметите, и чрез умението преавилно да се избере моментът 
на снимането. 

 
2. Ролята на фотографското изображение 
 
Обектът на фотографията представлява не предмет, а про-

странство между предмета и зрителя, едно пространство, което се 
състои от размножаващи се до безкрайност значения. Фотограф-
ското изображение е „текст“, казва Ролан Барт, който като такъв е 
отворен към безброй много интерпретативни кодове в безкрайното 
поле на интертекстуалността.[3] Характеризира се с връзката образ-
мисъл.Всеки визуален елемент, предмет, дълбочина, яркост, цвят, 
композиция и пепеспектива, с помощта на светлината е изградило 
послание, разказващо история.Изображението, което виждаме е 
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ограничена, рамкирана съществуваща действителност. Камерата 
обаче я интерпретира. Всяка снимка има своя собствена история и 
мотиви. Снимката е едно много лично, индивидуално отражение на 
фотографа. Ето защо не съществуват две еднакви снимки. Снимката 
е толкова индивидуална, колкото и всеки отделен човек. Уникал-
ността на една снимка може да предизвика чувства, като тре-
вожност, страх, фамилиарност, комфорт или почит в зависимост от 
предмета и обекта.Обекти, осветление, ъгъл - това е реално, това се 
случва, това е истина. И все пак, дори и "истинска" фотографията е 
само една фина, но съдържателна интерпретация. Зад всяка фото-
графия се крие желанието да се улови нещо, нещо което обединява 
всички фотографи - желание да се улови и да се създаде нещо 
уникално.Фотографията може не само да промени начина, по който 
хората се чувстват - дори и само за момент - фотографията също 
може да доведе до някаква промяна. 

 
3. Зрителят и неговото преживяване 

 
Съзнателния ум разглежда фотографското изображение. Чрез 

образа е формирал своята реакция. Ако изображението е въздей-
стващо и по този начин запомнящо се, има емоционална връзка с 
него,чувства. Изображението оживява, говори. Съзнанието или 
подсъзнанието прави асоциации от умствената си банка на пре-
живявания и създава връзка с образа. Възпроизвеждането на сце-
ната е достатъчно близо до реалността и наблюдаващия иденти-
фицира всеки детайл.Наслаждавасе естетически, наслаждава се на 
самия себе си в един различен от него, сетивно възприемаем 
предмет, вчувства се в него. Усеща фотографския образ в един акт 
на емпатия, разбирането му нараства, а признателността му се 
задълбочава. С особено силно изображение, чувства себе си, реаги-
райки както интуитивно, така и емоционално. Тялото му резонира с 
потока на цветовете, болката, изразена на лицето, полетът на една 
птица, руините на селския дом. Чувствата му вибрират в унисон с 
емоциите на снимката, която съзерцава. Има естетическо прежи-
вяване. Реципиентът е развълнуван чрез съзерцанието. Преживява 
удоволствие, когато съзерцава снимката. Навлиза "вътре", като  
проектира себе си, чувствата си "върху" фотографското изобра-
жение.  

Вилхелм Ворингер[4]   характеризира понятието за емпатия в 
изкуството като вид естетическо преживяване, естетическо наслаж-
дение като обективирано наслаждение. “Да се наслаждавам есте-
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тически означава да се наслаждавам на самия себе си в един 
различен от мен, сетивно възприемаем предмет, да се вчувствам в 
него”. 

Предпоставка на акта на вчувстването е общата аперцептивна 
дейност заявява Липс. „Всеки сетивен обект, доколкото той същест-
вува за мен, е винаги само резултата от двете съставки – сетивно 
даденото и моята аперцептивна дейност.“[5] 

Доколкото една обща аперцептивна дейност прави обекта мое 
духовно притежание, тя принадлежи към обекта. Формата на даден 
обект е винаги нещо формирано от самия мен, от моята вътрешна 
дейност. Основен факт на всяка психология и още повече на всяка 
естетика е, че сетивно дадения предмет е нещо невъзможно, нещо 
което не съществува и не може да съществува. Съществувайки за 
мен – той е пронизан от моя вътрешен живот. Тази аперцепция 
следователно не е нито случайна, нито произволна, а е по необхо-
димост свързана с обекта. Аперцептивната дейност се превръща в 
естетическо наслаждение в случая на позитивно вчувстване, на 
съзвучие между естествените тенденции на моето себезадействане и 
дейността, изисквана от мен от сетивно дадения предмет. 

Ако мога да се отдам на изискваната от мен дейност без 
вътрешно противодействие, тогава изпитвам чувство на свобода, а 
това е чувство на удоволствие. Чувството на удоволствие винаги е 
чувство на свободно себезадействане. То е непосредствено прежи-
вяно обагряне на чувството за активност, което настъпва, когато 
дейността се осъществява без вътрешно триене. То е съзнателният 
симптом на свободното съзвучие между изисването за действие и 
осъществяването му в мен. 

Във втория случай обаче възниква конфликт между естестве-
ния ми стремеж към себезадействане и дейността, която се изисква 
от мен. А чувството за конфликтност е също така чувство на 
неудоволствие от обекта. Изображения, които пораждат дистрес. 
Предизвикват страдание, болка, изостряне на съвестта. Възниква 
въпросът: как ще реагирам аз на такова изискване? В случая съще-
ствуват две възможности: а именно да кажа на въпросното 
изискване или „да“, или „не“, свободно да упражня изискваната от 
мене дейност да гледам фотографията или да се противопоставя на 
изискването; заложените в мен естествени тенденции, диспозиции, 
потребности за самозадействане да са в съзвучие с изискването или 
пък да е обратното.  
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4. Психология на възприемане и преживяване на емпатия 
 
Как ще реагирачовек, когато види снимка, на която е изобра-

зена страдащ човек? Повечето наблюдатели не могат да усетят 
съпричастност с някой, който е бил ранен във война или е болен от 
непозната за него болест, поради непознатото състояние, но може 
спокойно да постави себе си "в неговите обувки" и да разбере, до 
известна степен, това, което изобразеният чувства. Ние можем да 
споделяме своя емоционален опит, защото гледайки тяхната болка 
се активират области на мозъка, които са свързани с обработката на 
емоционалните аспекти на болката. 

Психологическото обяснение на „фотографското възприема-
не“, е едно от множеството разновидни области на теоретичното му 
обяснение. Трудно може да се обясни едно толкова голямо разно-
образие от видове и стилове фотография. Тя може да бъде люби-
телска, професионална, портретна, художествена и т.нат. Би могло 
да се направи един психологически преглед на общата визуална 
култура. 

Не всеки индивид борави в еднаква степен с рационален и 
емоционален потенциал. Съществуват набори от условности, които 
могат да бъдат наречени език на изкуството. Да гледаш една 
фотография като изкуство, означава да разбираш граматиката на 
езика на това изкуството. Рудолф Арнхайм[6] твърди, че западната 
култура е пренебрегнала дара на разбирането на едно изкуство чрез 
сетивата, а се е наблегнало на преследването на логика и рацио-
налност. Той настоява, че визуалното мислене не може да се 
предаде чрез вербален език и да се намали до описание и обяснение. 
Възприятието в основата си е познавателен процес. Визуалното 
възприятие не е пасивен, съзерцателен акт, а творчески активен, 
динамичен процес; не е просто репродуциране на обекта, а създа-
ване на визуални “модели”, визуални “понятия” чрез оценка, обоб-
щаване, съпоставяне с минал опит, анализ и синтез. Визуалното 
възприятие по своята структура представлява чувствен аналог на 
интелектуалното познание. Както научното познание си служи с 
определени логически категории, така и възприятието има свои 
структурни принципи – визуални понятия, на които съответстват 
изобразителни понятия. 

Концепцията за образа е изключително важна в трудовете за 
изкуството и възприятието. Гещалтпсихолозите установяват, че в 
човешката природа, и изобщо в природата, има типични връзки, при 
които цялото се основава на взаимоотношенията на отделните части 
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и не се равнява на техния сбор, т.е. на сбора от частите на цялото. 
Всяка наука трябва да работи с общата структура на цялото. 
Теорията за гещалта казва също, че съществуващият свят се 
възприема от съзнанието не просто като случайно струпване на 
сетивни данни, а като структурирано цяло. Самото възприемане е 
структурирано, подредено. Това се отнася и за изкуството.  

Наблюдаващият една фотография преживява емпатия, която 
освен, че е въображаемо проектиране върху жизнената ситуация на 
друга личност, с цел косвено разбиране на емоционалните и моти-
вационни характеристики, също означава и въображаема идентифи-
кация с неудошевени обекти на естетическо съзерцание. Емпатизи-
рането е комплексна форма на психологическо преживяване, в 
което наблюдение, памет, знание и разсъждение са комбинирани, за 
да се прозрат чувствата и мислите на другите. Научната литература 
предлага различни дефиниции за емпатия: Афективен отговор, 
който произтича от разбирането на емоционалното състояние на 
другия (Айсенберг, 2008); Фокусирана върху другите сходна на 
чуждата емоция, породена от наблюдаването на страданията на друг 
човек и включваща такива чувства като състрадание, съжаление, 
добросърдечност (Бейтсън, 2008). При по-мащабно проучване на 
емпатията могат да се разграничт три компонента, които са: 
отразена възбуда (vicarious arousal); когнитивно разбиране гледната 
точка на другия (cognitive perspective taking); поведение, което 
отразява емпатийните чувства.[7] 

Едната от трите главни разновидности на способността за 
фокусиране върху онова, което преживяват другите хора е когни-
тивната емпатия. Този вид емпатия ни дава възможност да заемем 
гледната точка на другите хора, за да разберем умственото им 
състояние и същевременно да управляваме собствените си емоции, 
докато следим техните. За разлика от това чрез емоционалната 
емпатия ние съпреживяваме чувствата на другия човек, телата ни 
влизат в резонанс с радостната или печалната тоналност, в която се 
намира този човек. Макар когнитивната или емоционална емпатия 
да означават, че ние разпознаваме мислите на другите хора и сме в 
резонанс с чувствата им, това не води непременно до съчувствие, до 
загриженост за тяхното добро. Третият вид – емпатичната загри-
женост – отива по-далече: тя ни кара да проявяваме грижа за 
хората, мобилизирайки ни да им помогнем, ако трябва. 

Спопред Даниел Голман [8] моралните чувства произлизат от 
емпатията, а моралните размишления изискват мислене и фокус на 
внимание. Колкото по-разсеяни сме, толкова по-малко проявяваме 
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съпричастност. Възприемането на чужда болка привлича инстинк-
тивно вниманието ни – изражението на болката е ключов биологи-
чен сигнал, призоваващ за помощ. Има обаче и изключения. 
Понякога емпатията към болката изчезва, ако не харесваме хората, 
които ги боли – ако например смятаме, че са хора, които са ни 
противни. 

Следва да мислим, че една снимка, на която е изобразена сцена 
от военни действия, може да има разнородна когнитивна и афек-
тивна реакции, свързани със фокуса на внимание и представата. 
Многобройни са възможностите, с посредничеството на фотогра-
фията, които съвременния живот предоставя за наблюдение от 
разстояние за болката на другите. Снимките на едно зверство от 
война може да предизвикат противоположни реакции. Призив за 
мир или жажда за отмъщение. При всички положения е свързано с 
личния дистрес, който изпитва наблюдаващия. Или просто да се 
осъзнае факта, че се случват такива ужасни неща (особено ако 
постоянно те заливат с информация от този вид). Снимките от 
война пробуждат силно възмущение в онези, които не са прежи-
вявали подобно нещо и не познават тази страна на реалността. 
Въпреки всички изкушения на воайорството, а и облекчението при 
мисълта, че това не се случва с тях – не те са болни, не те умират и 
не те са попаднали в клопката на войната, за хората като че ли е по-
нормално да не се замислят за изпитанията на другите, дори когато 
могат лесно да се идентифицират с тях. Там, където се чувстват в 
безопасност, ще бъдат и безразлични. 

Освен фокуса на внимание, което определя нашето отношение 
към случващото се, втората идея, наглед противоположна е, че в 
свят като днешния – наситен, дори и пренаселен с изображения – 
тези, които действително имат значение, оказват все по-слаб ефект, 
а ние ставаме все по-коравосърдечни. Подобно поведение се наблю-
дава при лекарите, за които се препоръчва „дистанцирана загри-
женост“. Това може да означава заглушаване на емоционалната 
емпатия – но на практика то понякога може да доведе до пълно 
блокиране на емпатията.  

Всички хора могат да имат някакви възприятия, когато 
наблюдават едни и същи неща, защото иначе комуникацията би 
била невъзможна. Освен това, трябва да са съвместими и образите, 
които даден човек възприема, когато вижда едно и също нещо по 
различно време. Това, че различните хора при наблюдаването на 
едно и също нещо виждат различни неща, идва оттам, че въз-
приятието не е механична рецепция на сетивни данни, а сътво-
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ряване на структурирани образи, които естествено зависят от 
личния жизнен опит на наблюдателя. Наблюдението на света 
изисква взаимодействие между обективните качества, присъщи на 
нещото, което се наблюдава, и природата на наблюдаващия субект.  

 
Заключение 
 
Визуалното изкуство е възможност за среща с другия, въз-

можност за себепознание и себеанализ,опознаване на социалните и 
личностни процеси. Разчитане езика на изкуството, емпатия, при-
добиване на чувствителност за човешката природа, задълбочени 
познания за себе си. С фотографското изображение се допираме до 
хармонията, до противопоставянето или противоречията на разума 
и емоционалността. 

Фотографското изображение  предизвиква “създаване” на изця-
ло нов образ. Образът, който е “дообработен”, чрез индивидуал-
ността на реципиента, базира се най-вече върху комбинацията на 
възприеманотов момента с индивидуалните и най-съкровените 
фантазии относно разглежданото. Всеки зрител реагира, възприема 
и преосмисля поднесеното му, представеното му. Активират се 
асоциативно емоции, преживявания или мечти, у зрителя. Мозъкът 
прави емоционално-рационална преценка на възприетото. Фото-
графския образ преминава от регистриране на образ до творчески 
изказ. От регистриране на фактите до въображаемото. 
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МОТИВАЦИЯ ЗА ПОСТИЖЕНИЕ, АНГАЖИРАНОСТ  
В РАБОТАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДАЧИ 
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Абстракт: Мотивацията за постижение лежи в основата на 

професионалната изява на човека. Въпреки това изследванията върху 
този конструкт са сравнително слабо представени в организационната 
психология. В настоящата работа се проучва връзката между моти-
вацията за постижение,въвлечеността в работата и изпълнението на 
работните задачи. Изследването е фокусирано около две основни тези. 
Първата е, че мотивацията за постижение е важна предпоставка за 
въвлеченост в работата и високи трудови резултати.Втората,че хората 
с висока степен на мотивация за постижение търсят възможност да 
приложат тези свои стремежи в организацията. Данните са от 
изследване на 109 лица от различни сектори на икономиката. 

Ключови думи: мотивация за постижение, въвлеченост в работа-
та, изпълнение на работните задачи, организационна психология, управле-
ние на човешките ресурси 

 
ACHIEVEMENT MOTIVATION, JOB INVOLVEMENT 

AND WORK PERFORMANCE 
 

Irina Zinovieva1, Natalia Nikolova2 
1 Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria, e-mail: zinovieva@phls.uni-

sofia.bg 
2 Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria, e-mail: nataliq_n1989@abv.bg 

 
Summary: Achievement motivation seems a key issue for successful 

professional life, however, research on this subject is relatively rare in 
organizational psychology. In a study with 109 respondents from different 
sectors of the economy,we explored the relations of achievement motivation and 
some human resource management (HRM) policies with job involvement and 
work performance. The HRM policies werecareer planning, availability of 
training provided by the organization and managerial support for the 
employees. Achievement motivation appeared the strongest predictor for both 
job involvement and work performance. The model for job involvement was 
particularly good explaining 63% of the variance, while for work performance 
it was 33%. The results confirm the hipothesized important role achievement 
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motivation has to play in human work performance and suggest it deserves 
more attention in the future research.  

Key words: achievement motivation, job involvement, work performance, 
organizational psychology, human resource management 

 
 
1. Въведение 
 
Организациите са изправени пред все повече предизвика-

телства, налага се да бъдат по-конкурентоспособни, иновативни и 
готови за внасяне на промени, а работата става разнообразна и 
динамична. Важен фактор, който оказва влияние върху успешното 
развитие на организациите е мотивацията на служителите. Практи-
ката показва, че за постигането на целите на организацията цен-
трална роля играят служителите – техните умения, качества, спо-
собности и усилията, които влагат. Именно от тях зависят успехите 
на организацията. Смята се, че ако тя не е способна да мотивира и 
да ангажира своите служители и не ги накара да се почувстват като 
част от цялото, то това би довело до сериозен дефицит на 
ефективност.  

Поради това се говори предимно за политиките на органи-
зацията за мотивиране на пресонала, но организационните политики 
не са едиственият източник на мотивация. Има тенденция систе-
матично да се подценяват личностните особености на работещия 
човек. Една от тези личностни характеристики с особено значим за 
организацията потенциал е мотивацията за постижение.  

Темата за мотивацията заема централно място в политиката 
към служителите в организациите и тя е изследвана в много аспекти 
в сферата на трудовите пазари и развитието на човешките ресурси. 
Настоящата работа обаче има друга цел: да изследва взаимоот-
ношенията междуиндивидуалната мотивация за постижение и 
значими за организацията резултати като ангажираността в работа-
та и изпълнението на работните задачи. Основните хипотези на 
изследването са три. Първата се състои в допускането, че моти-
вацията за постижение е водещ фактор за въвлечеността в работата. 
Втората се отнася до възможностите на мотивацията за постижение 
да играе ролята на предиктор за резултатите от работата. Третата 
хипотеза постулира, че основните политики за управление на 
човешките ресурси, които вземат предвид индивидуалните пости-
жения и се стремят да ги подкрепят, имат високи корелации с 
ангажираността на служителите и с постигнатите от тях резултати. 
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Хипотезите ще бъдат проверени в емпирично изследване сред 
служители от различни организации. Преди да пристъпим към 
анализа на данните, обаче, е необходимо да изясним съдържанието 
на двата основни констукта – мотивацията за постижение и въвле-
чеността в работата. 

 
2. Мотивация за постижение 
 
Според Г. Олпорт стимулите, които мотивират в даден момент, 

имат ограничено действие във времето.Хората черпят мотивите си 
от различни източници; те са в състояние да променят водещите 
мотиви, да преодоляват изначално инстинктивната природа на 
поведението си и да развиват дейността си без необходимостта от 
действие на биологичните стимули.Зрелият човек преодолява 
детските мотиви и степента на това преодоляване е мяра за 
зрелост.Миналото не е съществено, ако не може да се докаже, че то 
е съществено в момента.Следователно последователността на пове-
дението не може да се търси в историята на мотивите. Според Г. 
Олпорт (Alport, 1961) корените на характеризиращата целите, цен-
ностите и нагласите последователност са в Аза. Благодарение на 
Аза човекът се характеризира с уникален интегриран модел на 
адаптация. 

Изследванията обаче показват, че мотивите, които системно 
водят до силно ценени резултати, се стабилизират и се превръщат в 
доминиращи. Те се актуализират по-често и могат да подчиняват 
другите мотиви на себе си. Както предполага Олпорт, причината 
може да е, че водещите мотиви се интегрират в основните харак-
теристики на Аза. Да разгледаме поведението на хора, при които 
някой от основните мотиви – за постижение – е силно изразен. 

Мотивът може да не е единен конструкт, а да представлява две 
допълващи се мотивационни ориентации: едната, насочена към 
постигане на специфични за мотива стимули, а другата, насочена 
към избягване на антистимулите. Това разграничение е въведено от 
Д. Макклелънд и се отнася до мотивация за постижение и мотива-
ция за избягване на неуспеха. Хората, които се надяват да успеят, 
искат да се представят добре, защото асоциират успеха с удовол-
ствието от овладяването при справяне с предизвикателствата, дока-
то тези, които се страхуват от провал, желаят да се справят добре, за 
да избегнат отрицателните преживявания, асоциирани с невъзмож-
ността за справяне. 
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Изследванията показват, че силната мотивация за постижение е 
стабилна във времето и е резултат от родителския стил на възпи-
тание в детството. Родителите на деца със силно развита мотивация 
за постижение по-често награждават децата си с топлина и 
окуражаване, когато те самостоятелно са постигнали разрешаването 
на нещо трудно, и по-често ги наказват, когато не се справят с 
трудни задачи. В общия случай те изискват малко повече от това, с 
което детето може да се справя (McClelland & Pilon, 1983). По-
късно децата със силна мотивация за постижение се научават да 
асоциират предизвикателствата и усилията, нужни за преодоля-
ването им, с положително чувство при преодоляване на трудно-
стите. Те са научили и че отсъствието на самостоятелно справяне е 
свързано с отрицателни последици. Поради това те се стремят да се 
справят сами с предизвикателствата (Schultheiss & Brunstein, 2002). 

В зряла възраст хората със силна мотивация за постижение 
избират умерено трудни задачи, когато са оставени сами да ги 
решават, и търсят честа и ясна обратна връзка за нивото на 
справяне, за да могат да подобрят постиженията си (Brunstein & 
Schmitt, 2004). Те предпочитат обратната връзка за справянето да ги 
сравнява не с другите, а със собствените им предишни постижения 
и не се интересуват особено колко добре се справят в сравнение със 
средната норма (Brunstein & Maier, 2005). Това обяснява защо те се 
справят добре с някои житейски задачи, а с други – доста по-лошо. 

Силната мотивация за постижение е предимство, когато рабо-
тата на човека позволява контрол върху избора на цели и изпъл-
нението; плюс е и честата и точна обратна връзка за качеството на 
изпълнението. По тази причина хората със силна мотивация за 
постижение са много добри в бизнеса и предприемачеството 
(McClelland & Franz, 1992). Но когато са на мениджърски позиции и 
им трябват умения за работа с хора, особено умения за намиране на 
компромиси между конфликтни изисквания, те се представят доста 
по-слабо. Това се дължи и на естеството на задачите: оказва се, че 
тези типове задачи не ги мотивират достатъчно (Jacobs & 
McClelland, 1994).   

 
3.Въвлеченост в работата  
 
Въвлечеността на служителите се изразява в ентусиазма и 

енергията, която влагат в трудовата си дейност. Разбирането за 
въвлеченосттачесто се разширява и включва готовност човек да 
даде повече отколкото се очаква (Cook, 2008). Връзката с органи-
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зацията се разглежда повече като психологически договор, откол-
кото като юридически. Включеността в работния процес е само-
стоятелно обособен психологически конскрукт, който се отнася до 
ценността, която хората придават на труда като цяло и на 
конкретната работа, която извършват. Същността на нагласата за 
ангажираност и личностно влагане в труда се разкрива чрез 
термини като централен жизнен интерес, включеност в работата, 
значимост на кариерата, значимост на труда, централност на 
трудовата роля и труда. 

Въвлечеността се смята за предпоставка за предаността към 
организацията, но двата конструкта са независими и могат да се 
разминават. Въвлечеността, съчетана с преданост към организа-
цията, може да се характеризира с включеност на служителя във 
всички процеси на организацията – взимане на решения, планиране 
и развитие. Евентуално това може да породи самочувствие и съзна-
ние за пълноценно членство в организацията, съчетано с привър-
заност към изпълнението на своите задачи и реализация на органи-
зационните ценности(Costanza, Gilliam, and Taylor-Jones, 2005).  

 
4.Теоретичен модел на изследването 
 
Теоретичният модел на изследването (фигура 1) предполага, че 

въвлечеността в работата и изпълнението на работните задачи са 
следствие от мотивацията за постижение и политиките за управ-
ление на човешките ресурси, които подкрепят индивидуалните 
постижения. Първата от тези политики е свързана с начина, по 
който се отнасят мениджърите към подчинените си. Когато те оказ-
ват разбиране и подкрепа, очакванията са за по-високи равнища на 
въвлеченост в работата и изпълнение на работните задачи. Пред-
полага се аналогична роля и за възможностите предоставяни от 
организацията за допълнително обучение и обогатяване на умения-
та. Планирането на кариерата дава ясна перспектива за развитие на 
служителя и е пряко свързано с възможностите за постижение в 
дългосрочен план. То също се предполага да е предпоставка за 
въвлечеността в работата и доброто изпълнение на работните 
задачи. 
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ВЪВЛЕЧЕНОСТ В РАБОТАТА 

 

МОТИВАЦИЯ ЗА 
ПОСТИЖЕНИЕ

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛИТИКИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
СВЪРЗАНИ С 

ИНДИВИДУАЛНИТЕ 

Фиг. 1. Теоретичен модел на емпиричното изследване 
 
5. Използвани инструменти 
 
За измерването на включените в модела конструкти са 

използвани следните инструменти: 
Мотивация за постижение. Скалата е разработена за целите на 

настоящото изследване, като са взаимствани айтеми от различни 
скали, които измерват същия конструкт, както и новосъздадени. 
Състои се от 7 въпроса. Примерен айтем: Полагам много усилия за 
осъществяване на намеренията си заради удоволствието да успея.  

Три от скалите сасъздадени за целите на дипломната работа на 
Ивелина Василева (Василева, 2015) под ръководствато на един от 
нас (Ирина Зиновиева). Това са скалите Отношение на мениджъ-
рите, Възможности за обучение и Кариерно планиране. 

Отношение на мениджърите се отнася до начина, по който 
прекият ръководител се държи с подчинения. Особено значение се 
придава на подкрепата и съдействието за постигане на целите. 
Примерен въпрос: Получавам подкрепата, която ми е необходима, 
за да извършвам трудовата си дейност. 

Възможности за обучение.При засилваща се нужда от разви-
тие на различни умения у служителите, при които се наблюдава 
недостиг на пазара на труда, компанията може да предприеме мерки 
за създаване и развиване на критични за нея специалисти. За целта 
компаниите използват редица форми както на вътрешно обучение в 
рамките на организацията, така и на обучение от външни орга-
низации. Скалата е насочена към възможностите, които се предла-
гат от компанията, в която служителят работи, и към реалното 
участие в адекватни на служебните задължения допълнителни 
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обучения. Примерен айтем: Получавам информация за организи-
рането на нови обучения, които ще бъдат полезни за мен. 

Въвлечеността в работата се изразява в ентусиазма и енер-
гията, която хората влагат в трудовата си дейност, фокусирането 
върху задачите и умението да се изолират от отвличащи внима-
нието фактори. За диагностициране на въвлечеността в работата 
беше използвана скала разработена за представително изследване 
на работещото население в България, проведено от Ирина 
Зиновиева и колеги (Zinovieva, 1997). Примерен айтем: Аз съм 
дълбоко въвлечен в ръботата си. 

Изпълнение на работните задачи е скала от същия източник, 
състояща се от 8 айтема. Тя се отнася до това как другите оценяват 
работата на служителя. Примерен въпрос: Често получавам похвали 
за начина, по който си върша работата. 

 
6. Психометрични характеристики (алфа на Кронбах) на 

използваните скàли 
 
Скалите използвани в изследването показват високи до много 

високи психометричните характеристики (tаблица 1). Три от ска-
лите имат стойности на алфа на Кронбах между 0,7 и 0,8: Моти-
вация за постижение (0,72),Кариерно планиране (073) и Въвлече-
ност в работата (0,76). Останалите скали имат много високи пси-
хометрични свойства с алфа над 0,8, като най-висок е показателят 
при Отношение на мениджърите – 0,87, следвана от Възможности 
за обучение (0,81) и Изпълнение на работните задачи (0,80). 

 
Таблица 1. Психометрични характеристики  

(алфа на Кронбах) на използваните скàли 
Скàли Брой 

айтеми 
Алфа на 
Кронбах 

Средна 
стойност 

Станд. 
откл. 

Мотивация за постижение 7 0,72 3,23 1,09 
Възможности за обучение 4 0,81 3,94 1,04 
Кариерно планиране 4 0,73 3,53 0,92 
Отношение на 
мениджърите 5 0,87 4,21 0,73 

Въвлеченост в работата 6 0,76 4,08 0,57 
Изпълнение на работните  
задачи 8 0,81 3,76 0,79 
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7. Описание на извадката 
 
Теоретичният модел беше приложен в емпирично изследване, в 

което взеха участие 109 лица (Таблица 2). От тях 58 са жени и 49 са 
мъже. Двама  човека не са посочили пола си. Преобладаващият 
брой изследвани лица са с 1-5 години опит (56,8%), като 27,5% имат 
под 1 година опит; с над 5 години опит са само 17 човека (15,6%).  

Извадката се състои предимно от млади хора: две трети от 
изследваните лица са под 30 годишни: до 25 години са 44%, от 25 
до 30 години – 29,3%. Останалите около една трета, са във въз-
растовия диапазон 31-35 годишни –22,9%, а 9,1% са на възраст над 
36 години.  

Характеристиките на компаниите, в които работят лицата, са 
съществени за настоящото изследване. Най-голям процент от 
извадката са хора, които работят в глобални компании (47%). Близо 
една четвърт от лицата са служители на български компании 
(26,7%). Почти равна част от изследваните лица работят в междуна-
родни регионални компании (17,4%) и компании с българска и 
чуждестранна собственост (15,5%).  

По отношение на параметъра “брой служители”, компаниите 
на лицата от изследваната извадка се разпределят: под 20 души – 
11%, 21-50 души - 11,9%, 51-150 души - 16,5%, 151-1000 души - 
14,7% и над 1000 души – 45,9%. 

 
Таблица 2. Демографски характеристики на извадката –  

показатели, брой изследвани лица и процентно разпрeделение  
Показатели Брой изследвани лица Процент 

Пол: 
Жени 
Мъже 
Неотговорили  

 
58 
47 
2 

 
53,2 
43,7 
1,8 

Опит: 
Под 1 година 
1-5 години 
над 5 години 

 
30 
62 
17 

 
27,5 
56,8 
15,6 

Възраст: 
под 25  
26-30  
31-35 
Над 36 

 
48 
32 
25 
10 

 
44 

29,3 
22,9 
9,1 
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Тип компания: 
Българска компания 
Компания с българска и 
чуждестранна 
собственост 
Международна 
регионална компания 
Глобална компания 

 
26 
17 

 
19 

 
47 

 
23,8 
15,5 

 
17,4 

 
43,1 

Брой служители 
До 20 
21-50 
51-150 
151-1000 
Над 1000 

 
12 
13 
18 
16 
50 

 
11 
11,9 
16,5 
14,7 
45,9 

 
8.  Резултати от емпиричното изследване 
 
Данните от корелационния анализ дават възможност да се 

проследят връзките между изучаваните променливи. Получените 
резултати от анализа показват (таблица 3), че както въвлечеността в 
работата, така и изпълнението на задачите от служителите имат от 
високи до много високи корелации с независимите променливи. 
Въвлечеността в работата е най-тясно свързана с мотивацията за 
постижение (0,495**), което свидетелства, че хората с високи стой-
ности на мотивация за постижение са и тези, които са най-
въвлечени в работата си. Организационните политики обаче също 
показват солидни възможности за взаимодействие с въвлечеността в 
работата. Кариерното планиране има ясно изразена корелация 
(0,431**), но подкрепата от страна на мениджърите също има 
значение – корелацията е 0,367**. Висока значимост за въвлече-
ността в работата имат и възможностите, които организацията 
предлага за обучениеиразвитие на уменията (0,315**). 

Що се отнася доизпълнението на работните задачи, тук отново 
най-силната зависимост е с мотивацията за постижение. Корела-
цията е много висока (0,616***) и значително надминава стойно-
стите на останалите показатели. Това означава, че колкото по-
висока е мотивацията за постижение, токова по-високи са и резул-
татите от изпълнението на работните задачи. Другите три органи-
зационни политики имат приблизително еднакви високи стойности 
на корелациите, но доста по-ниски от тези на мотивацията за 
постижение. Сред тях отношението на мениджърите към служите-
лите е с най-висок корелационен коефициент - 0,473**, следвани от 
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възможностите за обучение с 0,459**. Най-ниска е корелацията 
между кариерното планиране и изпълнението на задачите от страна 
на служителите - 0,349**. Това, обаче, е високо значима корелация 
и свидетелства за средно силна зависимост, която не трябва да се 
подценява. 

 
Таблица 3. Корелации на мотивацията за постижение и 

променливите, измерващи политики за управление на персонала, с 
въвлечеността на служителите и изпълнението на работните задачи 
Променлива Въвлеченост на 

служителите 
Изпълнение на задачите 

Мотивация запостижение 0,495** 0,616*** 
Кариерно планиране 0,431** 0,349** 
Отношение на 
мениджърите 

0,367** 0,473** 

Възможности за обучение 0,315** 0,459** 
*** Корелацията е значима на равнище 0.001 
** Корелацията е значима на равнище 0.01  
* Корелацията е значима на равнище 0.05  

 
Предиктори на въвлечеността на служителитев работата им 

 
Регресионен модел 

Независими променливи  Зависима променлива 
Потребност от постижение   Въвлеченост в работата 
Отношение на мениджърите 
Възможности за обучение 
Кариерно планиране 

 
Регресионният модел, изведен за променливата въвлеченост в 

работата, обяснява 63,4% от разпределението й (табл. 4). В него от 
четирите заложени предиктори, три са значими, при това във висока 
степен. 

 
Таблица 4. Регресионни коефициенти на айтемите, който са 

значими предиктори на променливата  Въвлеченост в работата 
Предиктори Бета T Значимост 
Мотивация за постижение 0,559 7,139 0,000 
Кариерно планиране 0,451 4,121 0,000 
Отношение на 
мениджърите 

0,217 1,784 0,004 

R квадрат 
Приведен R квадрат 

0,634 
0,625 
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Мотивацията за постижение е най-силният предикторза 
въвлечеността в работата. С бета коефициент от 0,559 тя значително 
надвишава предиктивната сила на другите две значими променливи. 
Наличието на кариерно планиране в компанията, което дава 
перспектива за възможностите за професионално израстване,е 
втората по значимост предпоставка за въвлеченост в работата 
(0,451), следвана от подкрепата оказвана от мениджърите (0,217**). 
Възможностите за обучение предоставяни от компанията се оказват 
незначими за предвиждането на въвлечеността в работата. 

 
Предиктори на изпълнението на работните задачи 

 
Регресионен модел 

Независими променливи  Зависима променлива 
Потребност от постижение   Изпълнение на работните задачи 
Отношение на мениджърите 
Възможности за обучение 
Кариерно планиране 
 

Полученият регресионен модел за изпълнението на работните 
задачи обяснява 32,8% от разпределението на променливата (табл. 
5), което е доста по-слаб резултат в сравнение с модела за въвле-
чеността в работата. Очевидно, за адекватното обяснение на 
изпълнението на задачите са нужди доста повече фактори (в случая 
независими променливи). Както и в модела за въвлеченост в рабо-
тата, вмодела за изпълнение на професионалните задачи от четири-
те заложени предиктори, три се оказват значимии то отново във 
висока степен. 

 
Таблица 5. Регресионни коефициенти на айтемите,  

който са значими предиктори на променливата. 
Изпълнение на работните задачи 

Предиктори Бета T Значимост 
Мотивация за постижение 0,397 4,836 0,000 
Отношение на мениджърите 0,261 2,954 0,002 
Възможности за обучение 0,123 2,545 0,008 
R квадрат 
Приведен R квадрат 

0,328 
0,316 

 
Мотивацията за постижение е най-силният предиктор и за 

изпълнението на работните задачи. Отоновобета коефициентът е 
доста висок - 0,397, с което мотивацията за постижение значително 
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надвишава предиктивната сила на другите две значими променливи. 
Моделът свидетелства, че положителното отношение на мениджъ-
рите и подкрепата им към служителите играят позитивна роля за 
постигане на добри резултати от работата – бета коефициент 0,261. 
За същотоспособстват, макар и в доста по-ниска степен, и възмож-
ностите за обучение предоставяни от организацията (0,123). Ка-
риерното планиране се оказва незначим предиктор на изпълнението 
на работните задачи. 

Тези данни недвусмислено демонстрират значението на моти-
вацията за постижение за добрите резултати в трудовия процес.  

 
9. Заключение 
 
Настоящата работа се опитва да хвърли светлина върху срав-

нително слабо проучваните личностните особености на мотива-
цията при работа в бизнес организациите. В изследване със 109 
лица от различни сектори на икономиката бяха анализирани отно-
шенията между мотивацията за постижение, въвлечеността в рабо-
тата и изпълнението на работните задачи. Данните показват, че 
мотивацията за постижение е основна предпоставка за въвлече-
ността в работата и изпълнението на задачите. Организационни 
политики, които са в посока на тенденцията към постижения у 
личността като подкрепа от страна на ръководителите, възможности 
за професионално обучение предлагани от компанията на нейния 
персонал и наличие на кариерно планиране, способстват за пови-
шаването на въвлечеността в работата и на изпълнението на 
работните задачи. Но данните сочат, че водещата роля е отредена на 
мотивацията за постижение.  

Значението на получените резултати за политиките за управ-
ление на човешките ресурси е многопосочно. Преди всичко, за да 
задържи хора с висока мотивация за постижение, компанията 
трябва да им предоставя възможност за изява, която те могат да 
разглеждат като постижение. Данните показват и значението, което 
следва да играе селекцията на персонала. Мотивацията за постиже-
ние е пряко свързана с възможността за въвлеченост в работата и 
високи трудови постижения, но се култивира трудно. Тя е процес, 
който започва още в детството, затова при селекцията на персонала 
е добре да заема централно място и да се търсят хора, които я 
притежават в изразена степен. Това означава и че учебните заведе-
ния от ранна възраст следва да култивират тази мотивационна 
тенденция. 
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Резюме. Целта е да се очертае концептуална рамка за разглеждане 

на организационната култура на стартъп компаниите. Текстът 
предлага интерпретация в традициите на  инструменталните, символни 
и контекстуални подходи за анализ на организационната култура. Съвре-
менните високотехнологични иновативни предприемачески инициативи 
на стартъп фирмите имат свои специфични културни особености. Тук са 
формулирани пет подхода за анализ на организационната култура на 
стартъп бизнес организациите. Подчертани са поколенийните културни 
различия в разбирането на стартъп организационната култура. Разкри-
ти са възможностите на метафоричния подход за изразяване и анализ на 
иновативни организационни култури. Организационна промяна към 
облачна култура се разглежда от гледна точка на организационното 
научаване. Направено е сравнение с някои други употребявани метафори, 
конкурентни на облачната култура, на базата на проучване на научната 
литература и блогосферата. Достига се до изводи за основните харак-
теристики на стартъп културата и средствата за насърчаването й. 

Ключови думи: стартъп компания, подходи за разбиране на 
организационната култура, метафори на културата, облачна култура, 
организационното научаване, културна промяна. 

 
STARTUP COMPANY ORGANIZATIONAL CULTURE 

 
Daniela Sotirova 

e-mail dasotirova@yahoo.com 
 
Summary. The aim is to construct conceptual frame for examination 

ofstartup company`s organizational culture. The paper rеpresents non-instru-
metal, symbolic, and contextual approachеs to organizational culture.Modern 
high-tech innovative entrepreneurial startup initiatives have their particular 
cultural features. Five  approaches for the analysis of organizational culture           
of startup business organizations are formulated. The generational cultu-              
ral differences for understanding startup organizational culture are 
especiallyemphasized. The possibilities of metaphorical approach for 
understanding innovative organizational cultures are described.Organizational 
change to cloud cultural type is considered from the perspective of 
organizational learning. Someother used metaphors competing the cloud culture 
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are compared based on scientific papers and blogosphere study. Conclusions 
for the basic features of startup culture and means of encouraging it have been 
made. 

Keywords: startup company, approaches for understanding organizational 
culture, metaphors of culture, cloud culture,organizational learning, cultural 
change. 

 
1. Увод 
 
Социалните мрежи и мобилната революция доведоха само за 

едно десетилетие до драстични и фундаментални последици. В 
социално-икономически аспект специално появата на т.нар. "облак 
данни" промени основни форми на услуги, на потребителско и 
гражданско поведение. Впечатляващо е темпото на навлизане на 
новите услуги – те практически не отнемат време. Според изсле-
дователи на тенденции в развитието на интернет, поради неимо-
верното ускорение на навлизане на новото, въздействието му "ще 
бъде зашеметяващо и ще подклажда истинска буря в средата, 
включително – ще води до крайно конкурентни пазари, до поява на 
безстрашни предприемачи и потребители, на лесно достъпен 
капитал и до ниски цени за стартиране на бизнес" (Meeker, 2012).  

На този културен фон се наложи думата стартъп за различен 
тип среда, предприемачество, креативност, продукти, хора и отно-
шения между тях.В този доклад се предлага концептуална рамка за 
интерпретиране и изследване на стартъп бизнеса като специфична 
култура и организационна култура.   

 
2. Що е стартъп?   
 
Проучването ни показва, че са все още незначителни спе-

циалните изследвания за организационната култура на стартъп 
организациите. В публикации от последните няколко години се 
изтъква мимоходом и културното своеобразие на стартъп компа-
ниите при изследване на конкретни отрасли, на иновациите и 
внедряванията в тях, най-често в медицинския или биотехноло-
гичния сектор (Rabideau, Wong, Gordon, Ryan, 2016). Има натрупани 
ценни консултантски мениджърски съвети в блогосферата, в т.ч. – и 
полярни мнения за положителните и отрицателни страни на т.нар. 
„стартъп балонa” и в България (Nenov, 2015).  

Липсват обаче изследвания със социологическа, социално-
психологическа и културологична насоченост. Защо няма специал-
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ни проувания на културните особености на този нов тип бизнес 
организции? Отговорите на подобен въпрос могат да се търсят в 
редица истини и предубеждения, намиращи се в плоскостта, 
очертана от следните линии: 

• битува мнението, че „стартъп” е синоним на „малък бизнес”, 
„малко предприятие“; 

• стартъпите са само умалена версия на големите корпорации; 
• социално-икономическото им значение е нищожно, понеже 

те не са „гръбнакът на икономиката“ в нито една държава; 
• има прекалено голяма неопределеност и подвижност в 

стартъп екипите, сформирани на регионален, национален, европей-
ски и глобален принцип; стартъпите  привличат както големи, така 
и  малки предприятия, експерти, международни организации, което 
прави проблематично разглеждането на културното им своеобразие. 

Анализът в перпективата на организационната култура следва 
да се опира на отличителни особености на някои от типовете 
предприемачество – технологично, мобилно, корпоративно – и 
съответното му организиране. Такива са проучени в специални 
изследвания на предприемаческата ориентация, на нейните детер-
минанти и организационни резултати и за България (Davidkov, 
2005, Yordanova, 2013, Andjelkovic, Imaizumi, 2013). В търсене на 
спецификата на предприемческата стартъп култура тръгнахме от 
описание и анализ на определенията за стартъп бизнес културата в 
научната литература и блогосферата. Откроиха се следните 
елементи (акценти): 

Първо, стартъпите са временни организации, които търсят  
повтoряем и разширяващ се в своя мащаб бизнес модел. В тази 
перспектива има възможност те да се изследват чрез съпоставка на 
официална култура и на субкултура (или контракултура) в 
организацията, както и да се фокусира вниманието върху въпроса за 
културните бариери към стартъп инициативите. Последното е 
предмет на разглеждане в „Изграждане на организационната култу-
ра: опитът на стартъп компаниите“ (Jones, Riham, 2015). Второ, 
стартъп културата е тази работна среда, където се ценят твор-
ческото решаване на проблемите, откритата комуникация и в 
която има плоско линейно управление. Трето, както пише С. Бланк, 
стартъп е „...компания, създадена, за да расте бързо. Това, че дадена 
компания е новосъздадена, не я прави стартъп. Нито пък е за-
дължително стартъпът да се занимава с технологии, да взима 
рискови инвестиции... Единственото основно изискване, за да се 

 323



нарече една компания „стартъп“, е потенциалът за растеж“ 
(Blank, 2013).  

 
3. Подходи за анализ на организационната култура на 

стратъп бизнес организациите 
 
Възможни са различни пътища за осмисляне на стартъп култу-

рата, като всеки от тях би довел до проясняване на специфичността 
на отношенията и на „духа“ в тези бизнес общности от нов тип. 

На първо място, от гледна точка на поколенийни културни 
особености стартъп културата е свързана с доминиране на младите 
култури или - на т.нар. у или z култури на работното място с всички 
техни особености. Традиционните култури на поколенията на 40-60 
годишните тук обикновено липсват, което променя механизми като 
приемственост, предаване на опит, организационно научаване и др. 
важни за културата организационни транслационни и 
комуникативни процеси. Тази своеобразна „младежка хомогенност“ 
превръща организациите в едно наистина нетрадиционно работно 
място. Доминиращият „субект“ е съчетание на Х и У поколенията. 
Поколението Х, което е вече около 20% от работната сила по света,  
в аспекта на доминиращите трудови ценности се характеризира с 
това, че: 

• е усвоило т.нар. мultitasking на динамичното работно място; 
• екипноста и колективния дух в работата са типични и лесно 

усвоими; 
• е „дигитално родено“, т.е. технологиите и уеб комуника-

циите са естествената му среда. 
Стартъпите обаче са житейска мечта и реализация и на 

родените след 2000 г. – поколението Z. То се откроява поне с три 
черти (предпочитания): 

• търси незабавни резултати; 
• индивидуализъм; 
• проявява слаб интерес към образованието – официалното, 

формалното и сертифицираното, както и към кариера и кариерно 
развитие (Ivanova, 2015). 

Културната динамика в поколенийните разлики изглежда 
никога не е била така интензивна: работодателите и маркетолозите 
прогнозират вече чертите на поколението, обозначено с буква от 
друга азбука – поколението Алфа. Колкото и да е рисковано 
предсказването на неговите културни особености, те се градят „в 
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ход“ на културното основание, че за родените след 2010 година 
животът извън технологиите е непознат и нереалистичен. За тях 
лаптопът е предмет от миналото, те живеят в действителността на 
„интернет на нещата“, а ежедневието и работата им са свързани с 
„лавина“ от мобилни приложения. Като че ли е отправено точно 
към тях скорошното послание на Папата: „Щастието не е прило-
жение, което може да свалиш“ (Pope Francis, 2016).  

В трудовите ценности и работната етика на поколението Z се 
отделят още и такива особености: стремеж към разнообразие; 
желание за научаване на нещо ново в работата; своеобразен 
„героичен дух“, изразен в търсене на геройски изяви в постигнатото 
и направеното; консуматорски нагласи, своеобразна инфантилност 
и др. очаквани белези на поколение, което „не бърза да порасне“. 
Тези черти корелират с търсене на изяви в по-различни персонални, 
професионални и бизнес проекти. 

Вторият подход предполага съпоставка с измерителите на 
националните културни особености, добре известни от моделите на 
Г. Хофстеде, А. Тромпенаарс и Ч. Търнър, както и откриване на 
съответствие, разминаване или сблъсък между някои от пара-
метрите на културните различия и стартъп културата. В изслед-
ванията е показана връзката между културни параметри и работата 
във виртуални международни екипи (Dafoulas, Macaulay, 2001). 
Ориентацията към ценностите отвореност, прозрачност, индиви-
дуализмът като свръхценност на предоставяната лична свобода, 
потребността от постижения и др. параметри са свързани с англо-
саконска или американска по тип организационна култура. Послед-
ната днес се асоциира с културата тип Силициева долина, копирана 
от фирми по света, свързани с информационните технологии. Л. 
Бок, вицепрезидент на отдел „Операции с хора“ (аналог на „Човеш-
ки ресурси“) в Google, дискутира въпроса защо привлекателните 
социални програми и културата на Google започват така бързо да се 
заимстват и тиражират в условията именно на тази култура 
(Bock2015). В този аспект стои интересният изследователски въпрос 
какво е характерно за стартъп културата в консервативни, колекти-
вистични и/или „стари“ култури, в които има обикновено силно 
избягване на неопределеността, висока властова дистанция и 
краткосрочна ориентация на поведението?  

Не е достатъчно стартъп културата да се описва и анализира в 
рамките на предприемачеството, технологическото предприема-
чество, предприемаческата култура или иновативната икономическа 
култура. Изследвания и за българските млади предприемачи показ-
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ват, че израсналите с новите технологии, играещи централна роля в 
ежедневието им, търсят свой по-различен баланс между професио-
налния и личния живот, гъвкава дистанционна работа. Дигиталните 
промени не предизвикват в тях „шок от новото“, а са неделима част 
от живота им. За тях е характерна (избраната или принудителна и 
незибежна) по-гъвкава трудова миграция и мобилност с нарастнали 
шансове за реализация. Това поколение има нови изисквания към 
работното място и конкретно към офис дизайна, открояващ се с 
нови места за общуване, почивка и позициониране на собствено 
„лично пространство“ на работното място. Така материалният свят 
на организацията като компонент на организационната култура в 
очите на поколенията Х и У има относително по-голяма тежест като 
фактор за привлекателност на работата. 

Трето, за глобалния дигитален свят е неизбежно имитирането 
на култури-образци. Влиянието на еталоните за организационна 
култура са мощен фактор за формиране на стратъп културите. 
Такава култура-образец е Google. Синтезирано тя е изразена във 
фразата: „културата изяжда стратегията на закуска“, както е 
озаглавена една от главите в споменатата книга на Л. Бок 
(Bock2015). Смисълът на тази корпоративна теза е, че хората и 
отделният човек са по-важни от структурата и от стратегиите в 
организацията. Открояващите се черти на организационната култу-
ра на най-доброто работно място в света (според различни класации 
от последните пет години), които са важни за стартъп високотех-
нологичните комании, могат да се синтезират спрямо три измерения 
- индивида, езика и общността: 

• Високи очаквания от всеки „нугъл“ (новодошъл във фирма-
та) за иновативност и креативност при свобода от фиксирано 
присъствено работно време; 

• Език на забавлението (fun), търсен във всичко: комуника-
ция, материален свят, социални програми, инструкции за сигурност 
и др. 

• Сътрудничество и равнопоставност при плоска управленска 
структура и общностна релаксираща атмосфера, в която екипът е 
по-скоро като семейство, а не отбор. 

Култура на младостта и на откритостта е краткото опре-
деляне на подобна организационна култура. Такава носоченост е 
технологично и комуникационно детерминирана. Л. Бок изтъква, че 
„...когато работиш с открити кодове, криенето на информация 
противоречи на самата същност на бизнеса“ (Bock, 2015, р. 60). 
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Глобалната атрактивност на еталонните култури събужда редица 
въпроси, когато проследяваме прилагането и/или имитирането им. 
Социалните програми и управленските похвати на Googlе се 
копират бързо и от корпорации, които са далеч от високотехно-
логичните отрасли (като Nike например), но дали Google е 
бъдещето на организационната култура за всички – такъв въпрос се 
формулира и обсъжда в мрежата (Suite101.com 17 Nov. 2010). За 
обосновката му е важно да се осмислят връзките между техноло-
гични, национални, глобализиращи, поколенийни, медийно-
комуникационни аспекти.   

На четвърто място отделяме подхода според съществуващите 
типолигии на организационната култури. В литературата и у нас 
(Ilieva, 2007, Paunov, 2007, Sotirova, 2010) са описани и актуали-
зирани предложените видове организационна култура в проучва-
нията след 80-те години. За новата култура на стартъп компаниите 
особен интерес представлява един от по-новите модели (Cameron & 
Quinn, 2012). Отделените в него четири типа съвременни култури: 
клан, адхокрация, йерархия и пазар изглеждат подходяща „коорди-
натна система“ за търсене на мястото на иновативната, креативна, 
динамична стартъп организационна инициатива. Черти като 
дружелюбна работна среда, висок дух и работа в екип, типични за 
клана, заедно с динамична работна среда, готовността за риск, схва-
щането на успеха като уникалност на продукта, характерни за 
адхокрацията, както и състезателният дух, целеустремеността на 
типа пазар са откриваеми в стартъп организациите.  

Пето, стартъп бизнес културата може да се интерпретира през 
призмата на различните “лица” на бизнеса – подход, използван в 
бизнес етикта, социалната отговорност на бизнеса и стратегическия 
менидмънт (Carroll, 1999; Sotirova, 2014). Лица на бизнеса са рамки-
те, които ситуират публичното му възприемане и социално пред-
ставяне. В тази перспектива вниманието е към предприемаческoто и 
иновативно лице на бизнеса, към моралния характер на започва-
щите даден бизнес и към т.нар. „лайфстайл“, който проектира съот-
ветният бизнес чрез социално и медийно тиражиране на „примери“ 
за подражание. В тази перспектива е полезна предложената кла-
сификация от eдин от мениджърите – „гуру“ на стартъп фирмите С. 
Бланк за шест вида стартъп компании: 

1. Лайфстайл стартъп, когато превръщаш в бизнес онова, 
към което изпитваш страст. Пример е Силициевата долина със своя 
герой – работлив програмист или уеб дизайнер, който обожава 
технологиите и те са неговата страст. С. Бланк сравнява лайфстайл 
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стартъпите със сърфисти, които преподават уроци по сърф, само за 
да могат да си плащат сметките и да карат сърф. 

2. Малък бизнес, за който водеща е мотивацията „работя, за да 
изхраня семейството си“. Повечето бизнеси навсякъде са предста-
вени от подобни малки фирми. Новопоявилите се фризьорски сало-
ни, магазини за интернет търговия, водопроводчици, електротех-
ници и др. са стартиращи бизнеса си. Но е двусмислено и претен-
циозно да наричаме откриването на кафене или на пицария стартъп 
компания. 

3. Стартъп, замислен и направен, за да се разраства (маща-
бира), създаден от хора (често двама или повече) с визия за промяна 
на света. За разлика от предприемачите с малък бизнес, техният 
интерес е да имат участие в компания, която ще се търгува 
публично и изисква рисков капитал, която търси и наема най-
добрите и най-умните в бранша. 

4. Такъв, който е проектиран, за да бъде закупен от по-голяма 
компания (със „стратегия изход“). Подобни са стартъпите, изпозва-
щи финансиране от бизнес ангели, обикновено продавни на по-
голяма компания. 

5. Социални стартъпи на социални предприемачи, които 
искат да променят света, организация с идеална цел или хибрид 
между нея и бизнес организация. 

6. Стартъп в рамките на голяма компания, който израства от 
иновация и се развива по различен бизнес модел в рамките на 
голяма корпоративна структура(Blank, Dorf 2012). 

 
4. Роля на метафорите за разбиране на организационната 

култура 
 
Изследванията на организационната култура от самата своя 

поява през 80-те години на 20 век широко използват метафорите. 
Метафората дава неочаквана перспектива за обяснение на 
явлението и възможност да се открият незабелязани негови състоя-
ния. Списъкът от метафори, често използвани в анализа на орга-
низациите, е доста дълъг: машина, организъм, кибернетична систе-
ма, театър, клан, текст, пиеса, езикова игра, затвор, катастрофа, 
магнит, свещена крава, стари дънки (Sotirova 2010).  Метафорите 
за организационни култури са взети от различни житейски и научни 
области – система е заимствана от кибернетиката и продължително 
доминира. Изследователите на организирани общности прибягват 
до подобни общи образи, защото те дават възможност органи-
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зациите да се схванат като човешка среда, която е наситена със 
символизъм, противоречив социален контекст и драматичност.Една 
от по-новите метафори от 90-те г. на миналия век е културата като 
хаос. Неопределеността и размитостта са характерни за съвремен-
ните общества. Чрез метафората за хаос се изтъква, че особеностите 
на организационната култура не се афишират директно и едно-
значно. Според М. Алвесън културата би могла да се сравни 
сполучливо с джунглата, но не и с подредения английски парк 
(Alvesson 1995).  

В пренасянето на смисли е неизбежна опасността от грешки и 
преувеличаване. Съществуват и специфични проблеми при използ-
ването на метафори за културата. Реален риск има да се използват 
т.нар. “лоши” метафори. Те нямат толкова силен евристичен потен-
циал, но пък са със запомнящо се реторично значение и описват 
добре негативни групови чувства. Такива езикови средства 
обогатяват изказа, но не водят до разбиране на новото в даден клас 
явления, в случая – организационните култури. Пример за метафори 
със “съмнително познавателно значение” са организацията и култу-
рата й като “невроза”, “холограма”, “кошче за боклук” (Kets de 
Vries & Miller, 1984).   

При всеки културален анализ на организацията следва да се 
отчита неговата «принципна недовършеност», доколокото е неосъ-
ществим един “единствено адекватен” разказ за дадена организа-
ция, тъй като различните хора (участници, партньори, клиенти и 
външни субекти) имат своите «версии» за нея. Подобен подход към 
организационната култура е по-скоро херменевтичен, отколкото 
обективистичен; чрез него социалният свят е конструиран чрез 
символи. Като мрежа от споделяни разбирания организационната 
култура е своеобразна актуализирана карта (пътеводител), която ни 
ориентира в социалната среда. Тя съдържа забрани и съвети (напи-
сани, казани, внушавани в общностите) за правилното или нежела-
телното. Една от неоспоримите метафори за култура е баналното, 
но ясно сравнение със система от пътни знаци. Макар и oпростено, 
културата се сравнява със закон за движение по пътищата. Човек 
може да оцелее и без да знае или без да спазва пътните знаци, но е 
по-добре те да се познават и с тях да се съобразяват повече хора. 
Чрез познаване на „знаците“ на културата всеки може да се 
ориентира по-ефективно в пространството на организацията, в 
която се труди.  
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5. Метафората «облак» и нейните предимства: особености 
на облачната култура  

 
Вече има в специализираната литература (научна, професио-

нална и блогосферата) предложени метафори за новите феномени 
на работа и живот в света на дигиталната комуникация. Проучва-
нето ни дава основание да съставим следния списък на подобни 
метафори: 

• "данните като поток", където е изтъкната доставката на 
много късчета от данни процесуално, като процес във времето; 

• "данните като мина (за добив, добивна мина)", като се 
акцентира върху дейностите, които предприемат хората, получа-
ващи данни, за да извлекат интелигентно (мъдро) информация от 
тях; 

• "данните като отпушване (изпускане), (на английски - "data 
exhaust”), при което се подчертава гейзеровият ефект от заливане с 
информация; 

• данните като «новият петрол (горива)“, (на английски –  
„New oil“, изрично изписвано с главна буква); 

• "данните като облак", което се отнася по-скоро до мястото, 
където могат да се съхраняват данни. В този смисъл е употребена в 
(Markham 2003, Johnston 2009, Jamet 2010).   

Употребяваните метафори са свързани както с материални 
обекти и състояние, така и със социално-икономически процеси. От 
една страна, чрез някои метафори се подчертават коренно различни 
физични свойства на «големите данни». В зависимост от ситуа-
цията, те са като течно състояние (потоци), твърдо вещество (когато 
има извличане на данни) или газ (облак). Как тези метафори се 
използват адекватно и разбираемо е важен психо-лингвистически и 
философски въпрос: има oсобен смислов нюанс, когато потреби-
телят казва, че данните могат да се съхраняват, и тогава имаме 
"планини от данни". Данните дори могат да се превърнат в полезни 
чрез процес, наречен "обезсоляване" (Levy & Hwong, 2015). Слово-
съчетанието "отпушване (изпускане) на газове от данни" (“data 
exhaust“) се използва за метаданни, създадени в кратък период от 
време. Тази метафора изтъква идеята, че «големите данни», както 
автомобилните газове, са и нежелани странични продукти. Те 
приличат на отпадъчни материали, неизбежни след всяко човешко 
присъствие.  
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От друга страна, «Новият петрол» носи ясни икономически и 
геополитически конотации: данните са нещо ценно и скъпо, те се 
добиват предимно с търговски или промишлени цели и при тях има 
възможности за корупция, рушвети, бартери, неясна и непрозрачна 
размяна. 

Meтафората “облак”е използвана и в тесен, и в най-широк 
смисъл, отнасящ се до значението на друга метафора – за виртуална 
или за интернет общност. Тук се проявяват уникалните свойства на 
това езиково средство да пренася смисли и с лекота да преливат 
едни значения в други, обогатявайки се. Поучителна е историята на 
научното изследване за облаците (в буквален смисъл). Познатата и 
днес класификация на перести, слоести, купести и др. е била 
разработена от aнгличанина Л. Хауърд, любител метеролог през 
1803 г. Тя е в основата и на съвременната им класификация с 52 
разновидности на облаци (Leadbeater 2016). Аналогично, и облач-
ните организационни култури в новата икономика вероятно пред-
стои да имат множество разновидности. През 1992 г. Д. Гелернър 
прогнозира появата на интернет и на т.нар. Cloud Computing, което 
е първата употреба на метафората облак в този контекст (Gelerner, 
1992). 

При осмисляне на облака и „културата на култура“ нека 
тръгнем от следната теза (хипотеза): ако облачните технологии вече 
са „новото нормално“ (Linthicum, 2013), то и хората, и отношенията 
между онези, които създават и разпространяват облачни техноло-
гии, са носители на нов еталон за култура и организационна 
култура. В специалната литература и по-точно – в блогосферата 
(Moncassin, 2013)  има някои обобщения на обсъжданата културна 
промяна. Сред тях на първо място се откроява изводът, че основ-
ната трансформация е именно в мисленето (манталитета) сред 
хората в организации, които се преобразуват въз основа на облачни 
технологии, например – културата на Vmware. На второ място, 
фокусът в подобна мисловна промяна е във възприемането на 
организационната култура като ориентирана изцяло към услуги; тя 
е клиентски-насочена, а не технологично насочена култура. Такава 
е културната база на всяка успешна облачна организация. Ч. 
Лидбийтър определя облачната култура като „...рецепта за изразя-
ване на повече културни различия равноправно и при повече свър-
заност...Тя е рядко срещана и деликатна смес: по-децентрализирана, 
плуралистична и кооперативна; по-малко йерархична и не толкова 
задвижвана от собствеността и парите, а границите между люби-
тели и професионалисти, потребители и производители, изпълни-
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тели и основатели са нарушени, ако изобщо ги има“ (Leadbeater, 
2015). 

Мениджърите, споделящи своите организационни поуки от 
осъществена промяна, изтъкват, че е важно да се възприеме зрял, 
осъзнат и подготвен подход към облачните услуги. Подобен 
„просветен“ подход е нужен, ако се предприема дългосрочна транс-
формация към новата технология за всички в организацията. 
Отговорност на менджърите е да насочат и подпомогнат тази 
културна промяна. На облачни приложения и технологии се 
възпрепятства не толкова по чисто експертни, инженерни и др. 
технически съображения. «Офис политиката, нереалистични очак-
вания, както и обикновената глупост са обичайните виновници, 
които пречат на облачните компютърни технологии в много 
предприятия» (Porter, 2015). Съветът е да се акцентира върху спе-
циална работа с хората, скептично настроени към промяната, като 
се обмисли формиране на временен малък екип от служители, които 
да се справят с негативизма към облачни технологии. Този „ad hoc“ 
екип има задачата да подпомогне приемането на ценността и 
предимствата на новата технология. Taка постепенно нараства 
ангажираността на приобщените и се развива проектно мислене в 
работата – две необходими черти на облачната организационна 
култура.   

Консултанти и управляващи са формулирали някои поуки от 
успешна промяна към култура, подходяща за облачни технологии. 
Основнитепрепоръки към мениджъра за оптимизиране на кому-
никацията, подпомагаща промяна в културата, са: 

1. Осигури хора с лидерски качества, които да обрисуват 
визията на новото и да са „трансмисия“ в системно комуникиране 
на промяната. 

2. Ти самият разговаряй за новото със служителите си често и 
на малки порции. Това прави информацията по-лесно усвоима и 
запомняща се. Планирай комуникацията си за по-продължително 
време. 

3. Включвай повече подробности, за да превърнеш съобща-
ването в разказ, в нещо лично и практично, доколкото е възможно. 
Обяснявай практическата значимост на конкретните стъпки и 
задачи текущо, ден за ден. 

4. Разнообразявай подходите си в комуникацията: съобразявай 
се с това, че някои предпочитат визуалните презентации (например 
инженерите, които са свикнали да работят със схеми и диаграми), а 
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други (икономисти, прависти) реагират по-добре на вербална кому-
никация. 

5. Избягвай твърде специализираната лексика ("експертен 
жаргон") и прекалено техническото съдържание, особено в ранни 
стадии на въвеждане на облачната концепция. 

6. Обясни приемствеността или поне връзката с досегашните, 
традиционни методи и практики, познати на служителите. 

7. Очаквай, че ще има съпротива към промяната и я приеми 
като нормална част от процеса на учене. 

8. Стимулирай възможно най-ранното изказване на опасения и 
въпроси. Помни, че често най-закоравелите първоначални скептици 
се превръщат в най-запалени и гласовити поддръжници на новото 
(Moncassin, 2013). 

Прегледът на мениджърските препоръки за успешно управле-
ние на този тип организационна промяна  разкри основни черти на 
променения им културен профил. Стартъп организациите развиват 
своеобразна  култура на нова образованост, постигана на базата 
на специален подбор на млади хора с изключителни качества. 
Именно затова е така нужно познаването на особеностите на 
поколенийните култури на работното място. Поколенията на 
„родените дигитално“ се отличават с това, че за разлика от по-
старите, търсят в кариерата възможност и за учене, което е сред 
неназованите причини за спад на ценността на университетско 
учене. Бизнес организациите поддържат културата на образованост 
чрез разнообразни форми: учебни програми по структурирано 
лидерство, презентации-информационен преглед на новите книги 
веднъж на две седмици, тематични семинари и уебинари от вида 
„учи се, докато обядваш“ и др. Подобни инициативи са печеливши 
в сравнение с организационната атмосфера в класическия универ-
ситет. Облачната организация се въприема като „открита арена на 
възможности за обучение и образование“. Как този нов културен 
контекст променя връзките на бизнес организациите и образова-
телните институции, е важен въпрос на бъдещи проучвания. 

Отвореност и прозрачност – във всеки момент и към всичко – 
е черта на културата, за „поддържане“ на която се пробват нови 
организационни форми: например, някои (SalesLoft) въвеждат 
наблюдаване на организационния пулс. В случая организацията се 
мисли като имаща сърце и ритъм, а чрез заседателните структури 
пулсът се следи и нормализира: правило е ежеседмичната уикенд 
електронна поща, практиката за провеждане на месечни страте-
гически лидерски срещи, закуските „за освежаване“ (на познанства, 
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връзки и идеи) за цялата фирма, тримесечното споделяне на 
специална страница на личния стратегически план. С подобни 
форми мениджърите са в състояние „да наблюдават организа-
ционния сърдечен ритъм“ във всеки момент, което е средство за 
поддържане на благоприятна за иновации организационна атмо-
сфера. 

 
Заключение 
 
Стартъп организациите и облачните технологии предизвикват 

коренна промяна в организационната среда и комуникации. 
Направеният концептуален анализ и прегледът на немногобройни 
проучвания и споделени мнения за стартъп организациите води до 
извода за няколко особености на организационната им култура. В 
стартъп културите ценностното ядро се характеризира с това, че в 
него са отпечатани по-силно личността и етоса на малката група 
(екип) от хора, които са открили новата идея, започнали са и са 
разработили дадения бизнес. Стартъп бизнес културата е силно 
адаптивна и бързо се приспособява към променящата се бизнес 
среда – гъвкавост и динамичност са ключови ценности. Тя има 
белезите на интелигентно работно място, което я прави безапе-
лационно атрактивна за навлизащите в труда млади поколения (Х, 
У и Алфа). По-нататъшното теоретично и емирично изследване на 
тази организационна култура е интелектуално предизвикателство.  
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Резюме: Това изследване представя преглед на съвременните 

клинични тестове за скрининг и диагностика на разсройствата от 
аутистичния спектър (РАС). Все още не е създаден единен универсален 
метод за верифициране на състоянието. За момента не разполагаме с 
валидни невроизобразяващи инструменти или специфични биомаркери за 
подпомагане на диагнозата. Този факт е постоянно предизвикателство 
за изследователите в областта на невронауките, за създаване на нови 
алгоритми и методи за оценка на РАС. 

Ключови думи:аутизъм, РАС, скрининг, диагностика, биомаркери 
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Summary: Thisstudyprovides an overview of the nowadays clinical tests 

for screening and diagnosing of Autism Spectrum Disorder (ASD). Still there is 
no established a single universal method to verify the condition. 
Currentlywedonothave a validneuroimaginginstrumentsorspecificbiomarkers to 
aidthediagnosis. This fact is a constant challenge for researchers in the field of 
neuroscience to create new algorithms and methods to assess ASD. 

Keywords: autism, ASD, screening, diagnosis, biomarkers 
 
I. Увод 
 
Аутизмът е разстройство на нервно-психичното развитие, 

което се проявява в ранна възраст и се характеризира с качествени 
нарушения на функционирането в три области: социални взаимоот-
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ношения, комуникация и поведeние. През последните години има 
значителен напредък в изработване на методи за ранен скрининг и 
диагноза на Разстройствата от Аутистичен Спектър (РАС). Въпреки 
ясните критерии на МКБ-10 и DSM-V, където състоянието е в 
групата на Генерализираните Разстройства на Развитието (ГРР), все 
още няма установен единенуниверсален метод за верифициране на 
РАС. Един от проблемите е многоликостта на клиничните прояви, 
както и че част от засегнатите деца са с високо интелектуално ниво 
на фунциониране и симптомите при тях са различни от тези, при 
децата с нисък интелект.  

В повечето случаи децата с РАС се забелязват твърде късно, 
след навършване на 3–4-годишна възраст, а това е причина за 
изоставане в началото на терапевтичните методи за преодоляване 
на състоянието. Според Attwood5, при добра подготовка на специа-
листите, диагноза на състоянието може да се постави още на 9–12-
месечна възраст. Всички до сега разработени методи са въз основа 
на клинични психологични тестове и индивидуално наблюдение. За 
момента не съществуват лабораторни или невроизобразителни 
биомаркери, които да са в помощ на диагнозата. Този факт е едно 
постоянно предизвикателство за учените в областта на невронау-
ките и се работи усилено в посока на създаване на нови алгоритми и 
инструментални методи за оценка на РАС.  

В този материал се прави обзор на известните до сега психо-
логични клинични тестове за скрининг и диагноза, както и се 
разгледат основните посоки за разработване на чувствителни и 
релевантни биомаркери. 

 
II. Значение на ранното откриване на състоянието 
 
Аутистичният тип на поведение най-вероятно е заложен още 

преди раждането или настъпва скоро след това. Впечатляващо е, 
как това специфично нарушение се развива изключително бързо – 
от няколко месеца до една-две години. Изследване за РАС трябва да 
започне веднага ако детето започне да губи говорни или социални 
навици или не може да съчетае думи до 24-ят месец след раждането. 

При всяко дете със специални нужди, ранното откриване на 
проблема е от съществено значение, за да се позволи терапевтич-
ните интервенции да бъдат резултатни и да бъдат извлечени макси-
мални ползи за нуждаещите се. При разстройствата от аутистичния 
спектър (РАС) тази интервенция трябва да започнат възможно най-
рано и да изпревари изграждането на патологичните отклонение, и 
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по този начин да компенсира изоставането в сравнение с обичайния 
модел на развитие. Не бива да се допуска нарушенията да напред-
нат и да станат фатално необратими (Матанова)2. 

Поради тази причина специалистите в областта на детското 
развитие са обединили усилия за създаване на ранни скринингови 
въпросници и диагностични тестове. Би било идеално, ако е въз-
можно всички деца да преминат изследване за РАС на възраст 18–
24 месеца. В такъв случай ще са полезни скринингови инструменти, 
които да са насочени към тази възраст и да са общовалидни и по-
универсални за деца, които са в ниска степен на риск от развитие на 
ГРР.  

Можем да обобщим скрининговите тестове на две групи:  
1.Общи универсални тестове за най-ранна възраст до около 18–

24 месеца и 
2. Прецизни скринингови тестове над 2-годишна възраст при 

съмнение за изява на симптоми на РАС 
В първата група спадат: Modified Checklist for Autism in 

Toddlers (M-CHAT),18 Quantitative Checklist for Autism in Toddlers 
(Q-CHAT),18 Early Screening of Autistic Traits questionnaire (ESAT),20 
and the First Year Inventory (FYI).22 

CHAT (Checklist for Autism in Toddlers ) е първият скринингов  
въпросник за масова оценка на детското развитие спрямо прояви на 
РАС. Този тест вече не се препоръчва, поради ниската си 
чувствителност 6. 

Q-CHAT (Quantitative Checklist for Autism in Toddlers) разши-
рява модела за измерване, като обхваща по-широк кръг от симпто-
ми на РАС, които са оценени от 5-степенна скала (а не с да/не, 
както при предния). Наличните данни показват, че Q-CHAT 
притежава чувствителност към децата с РАС от нисък риск 18- до 
24-месечна възраст20. 

M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), е най-
добре адаптиран за големи популации10. M-CHAT е въпросник, 
съчетан с последващо интервю. Има много причини за фалшиво-
положителни резултати при изброените тестове, поради по-малката 
им специфичност, но въпреки всичко те са достатъчно инфор-
мативни за едно последващо внимателно проследяване на разви-
тието на детето, което е дало тревожни първоначални резултати.  
M-CHAT е валидизиран на най-много езици 19.  

Early Screening of Autistic Traits questionnaire (ESAT). Скрининг 
в ранна възраст предполага по-ниска чувствителност на метода. 
Поради това авторите препоръчват второ изследване на 24-месечна 
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възраст, за да се идентифицират децата, които проявят регрес след 
18 месечна възраст, или които са пропуснати по други причини. 10 

 
FYI (First Year Inventory) е родителски въпросник предназ-

начен за откриване на признаци на аутизъм още на 12-месечна 
възраст. 13 

Във втората група са включени тестовете: STAT, GARS, and 
CARS 

STAT – The Screening Tool for Autism in Two-Year-Olds 
Инструментът е разработен при съмнения за РАС на възраст над 2 
години и е с висока чувствитеност и специфичност16. Някои 
изследователи отбелязват, че теста е подходящ за възрастта от 14 до 
23 месеца8, но за утвърждаването му са необходими следващи 
изследвания.  

The Systematic Observation for Red Flags е система за отдифе-
ренциране на РАС от други комуникационни нарушения5. Необ-
ходими са още изследвания за утвърждаването му. 

Две други добре познати скали са GilliamAutism Rating Scale 
(GARS)12 и Child Autism Rating Scale на (CARS)14. Те също са 
предназначени за второ ниво на скрининг, но понякога погрешно се 
използват като диагностични инструменти. И двата метода не 
трябва да се прилагат при деца под 2 години. 

В България са валидизирани и се ползват предимно два теста 
от посочените: 

CARS 2 е последна версия на теста, разработена от колектив Е. 
Шоплер, М. Ван Бургендиън, Г. Дж. Уелман, С. Лав(OS Bulgaria)3. 
Публикуван е през 2013, като целевата групае 2+ години. Времето 
за администриране е 15 мин, като притежава две скали по 15 
айтема. 

CARS 2 е рейтинг скала за оценка на тежестта на разстрой-
ствата от аутистичния спектър. Скалата има 2 форми. Едната от тях 
се попълва от клиничен психолог, а другата от родител или лице, 
което се грижи за детето. Формата за клиничен психолог съдържа 
15 раздела и изисква наблюдаване на поведението на детето. 
Формата за родители съдържа 36 въпроса. Създадени са две версии, 
ST – стандартна скала за аутизъм и HF – рейтинг скала за високо 
функциониращи деца 

Формата за родители е една и съща и за двете версии. 
Скалите изследват: 
1. Отношение към другите 
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2. Имитация за ST форма и социална компетентност за HF 
форма 

3. Използване на обекти в игра 
4. Реакция наразлични сензорни стимули 
5. Вербална и невербална комуникация 
6. Ниво на активност ST форма 
7. Когнитивна интеграция HF форма 
8. Емоционална реакция ST форма 
9. Емоционална регулация HF форма 
10. Използване на тялото 
Приложение: CARS 2 се използва за диагностика на раз-

стройства от аутистичния спектър и планиране на клиничните 
интервенции.  

Друг подобен тест е валидизиран за България от д-р Ивелина 
Дудренова1, който е изграден на базата на SRS 2 (Social Responsi-
veness Scale) - Скала за оценка на реакциите. Подобно на CARS 2 
притежава две скали за оценка – от родителите и от специалист. 
При извършените изследвания за въвеждане на теста за Българските 
условия прави впечатление високата и адекватна оценка на роди-
телите за способностите на децата им, в сравнение със специали-
стите, които попълват клиничната форма. Попълва се  „Формуляр за 
предучилищна възраст“ (възраст от 2,5 до 5 г.) или „Формуляр за 
училищна възраст“ (от 5 до 18 год.) 

Авторите на метода извеждат чрез факторен анализ няколко 
основни и повтарящи се тематики за изследване: 

1. Социална компетентност – (състои се от 8 айтема). 
Индикатори на тази скала са сетивните аспекти на реципрочно 
социално поведение. 

2. Социално познание – (състои се от 12 айтема). Индикатори 
на тази скала са когнитивно-интерпретативни аспекти на 
реципрочно социално поведение. 

3. Социално общуване – (състои се от 22 айтема). Индикатори 
на тази скала са социална комуникация и аспектите на реципрочно 
социално поведение, като възможност за предаване на другите на 
своите чувства с думи и жестове. 

4. Социална мотивация – (състои се от 11 айтема). Индикатори 
на тази скала са степента, до която индивидът е мотивиран да 
участва в социално-междуличностно поведение. 

5. Ограничени интереси и стереотипно поведение – (състои се 
от 12 айтема). Индикатори на тази скала са стереотипни поведения 
на силно ограничени интереси, характерни за аутизма. 
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Въпросникът се попълва от родител и от специалист. Инструк-
циите са подавани устно, еднотипно за всички изследвани лица. 
Анкетираните са инструктирани да попълнят всички елементина 
формуляра, така че да може да се направят точни изчисления. 

 
III. Инструменти за ранна диагностика на РАС 
 
Редица проучвания утвърждават два психометрични теста за 

поставяне на диагноза от РАС:  
ADI-R , Autism Diagnostic Interview Revised (Lord, Rutter and Le 

Couteur 1994)7 и  
ADOS, Autism Diagnostic Observation Schedule Generic (Lord 

2000)7.  
Attwood е водещ изследовател и е въвел много качествени 

въпросници и скали за индентифицирането на Аспергер синдром 
при индивидите със запазена комуникация. Понастоящем има осем 
въпросника за деца и шест за възрастни. Все още няма установен 
въпросник или скала на първи избор. По-долу по азбучен ред са 
посочени въпросрниците за деца: 

ASAS – Australian Scale for Asperger’s Syndrome (Garnett and 
Attwood, 1998) 

ASDI – Asperger Syndrome Diagnostic Interview (Gillberg, 2001) 
ASDS – Asperger Syndrome Diagnostic Scale (Myles, Bock and 

Simpson 2001) 
ASSQ – Autism Spectrum Screening Questionnaire (Ehlers, 

Gillberg, Wing, 1999) 
CAST – Childhood Asperger Syndrome Test (Scott, 2002, 

Williams, 2005) 
GADS – Gilliam Aspereger Disorders Scale (Gilliam, 2002) 
KADI – Krug Asperger’s Disorder Index (Krug & Arick, 2002) 
От така изброените тестове, KADI се смята за че притежава 

най-добри психометрични качества (Attwood, p. 38).7 

Въпросниците за възрастни са съставени предимно с участието 
на друг изследовател – Simon Baron-Cohen9: 

ASQ – Autism Spectrum Quotient (Baron-Cohen, 2001, Woodbury 
Smith, 2005) 

EQ – Empathy Quotient (Baron-Cohen, Wheelwright, 2004) 
The Reading the Mind in the Eyes Test (Baron-Cohen 2001) 
The Reading the Mind in the Voice Test (Rutherford, Baron-Cohen, 

Wheelwright, 2002) 
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FQ – Friendship Questionnaire (Rutherford, Baron-Cohen, 
Wheelwright, 2003) 

ASDASQ – Autism Spectrum Disorder in Adults Screening 
Questionnaire (Nylander and Gillberg ,2001) 

Тези инструменти са с много високастепен на точност за деца и 
възрастни с добри комуникативни възможности и се придържат 
строго към диагностичните критерии на МКБ-10 и DSM-IV. На 
практика те не трябва да се прилагат при деца с липсваща комуни-
кация, поради вероятността от погрешно заключение7. Липсата на 
реч, ниските нива на интелект при някои деца и липсата на 
инструментален невроизобразителен метод създават най-голяма 
трудност за поставяне на правилна диагноза. 

 
IV. Нови възможности 
 
През последните години водещи изследователи от различни 

научни центрове в САЩ и Европа опитват да предложат нови 
стратегии за изследване и ранно диагностициране на РАС с помощ-
та на модерни невроизобразителни методи.Споделя се хипотеза, че 
черезневрофункционални методи, като fEEG, fMRI, PET и SPECT, 
може да се представи специфичен профил на физиологични про-
мени и биомаркери (F.Duffy).11 Търсенията са в посока на изслед-
ване на специфични области на ЦНС, отговорни за когнитивните и 
поведенчески механизми, за взаимодействие между отделни корови 
полета и появата на феномени на модулация, кохерентност и 
взаимосвързаност при изпълнение на специфични задачи или в 
състояние на покой. С особено внимание се проучват особеностите 
в зрителните, слуховите, вестибуларните и перцептивните центрове 
при лицата с РАС, както и зоните отговорни за речта, логическото 
мислене, пространственото и абстрактно възприятие, краткосрочна 
и дългосрочна памет.11 

Тук ще представим основните посоки в които се работи пона-
стоящем от водещите изследователи в областта на невронауките за 
изграждане на биологичен модел за разстройствата от аутистичния  
спектър. 

1. Биомаркери за РАС на основа на ЕЕГ 
Електроенцефалографското (ЕЕГ) изследване регистрира и 

записва електрическата активност на невроните при предаване на 
импулсите между тях през синаптичните връзки. Въз основа на 
емпирично установени норми е възможна количествена оценка на 
честотната характеристика на функциониране на централната 
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нервна система, както и качествен анализ на електричните патерни. 
Вторите се изпозват предимно за регистриране на епилептична 
активност и някои туморни образувания. Определянето на специ-
фични невроелектрически маркери за РАС са насочени към анализ 
на количествените характеристики на ЕЕГ, промени в честотния 
спектър и проявлението им в специфични полета. Съществени 
резултати в тази област представя професор Frank Duffy от Педиат-
ричнатаболница в Бостън. Той първи постулира специфични ЕЕГ 
патерни, които характеризират състояния от аутистичния спектър 
(Duffy et.all)11. Изолираните функционални маркери са в полза на 
изработване на инструментален метод за скрининг и ранна диаг-
ностика, както и да се ползват за мониторинг на развитието на 
индивида с РАС. 

Други изследователи ползват различни стимули (зрителни и 
звукови), които да провокират абнормност в реакциите при инди-
видите с РАС.17 

При друг тест се отчита времето за задържане на погледа на 
изследваното лице върху картини и текст, който се прожектира на 
екран.21 Забелязано е, че индивидите с РАС имат сигнификантно по-
малко време на задържан поглед върху монитора. Метода е разра-
ботен за ранен скрининг. 

2. Биомаркери за РАС на основа на fMRI 
Масовото навлизане на магнитно-резонансното изследване в 

пратиката и функционалният анализ на получените данни създаде 
нова ера в невроизобразителните науки. През последните години се 
събраха категорични данни за качествени промени при функциони-
рането на определени области на ЦНС при лицата с РАС и разли-
чията от обичайно функциониращите хора. Michael и Lynda 
Thompson15 намират сигнификантни промени на fMRI в префрон-
талния кортекс, хипокампа и фузиформените гънки. Тези открития 
намират своето потвърждение от вече установени от невро-психо-
логията функции на посочените области. Знае се, че челните полета 
на ЦНС са отговорни за мотивацията и планирането на различни 
дейности. Хипокампът е дял от лимбичната система, в който е 
отговорен за паметовите функции (способности). Във фузиформе-
ните полета се извършва разпознаването на лица на хора. Нару-
шенията във всички тези области са характерни за страдащите от 
РАС. Един от разработените скрининг тестове е основан на слабата 
активност на гирус фузиформис при прожектирането на познати и 
непознати човешки лица на аутистични индивиди.15 
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Други методи изследват взаимовръзката между амигдала с 
орбиталните и фронто-медиалните полета. Известно е, че тези 
връзки са отговорни за изживяването и изявата на различните 
емоционални състояния. Разпознаването не емоционалните реакции 
от хората с РАС е едно от патогномоничните нарушения за 
спектъра.15 

Съществуват сериозни данни за нарушения в слуховата и 
вероятно зрителната преработка на постъпващата информация. При 
много деца, които по-късно са диагностицирани с аутизъм, 
първоначално са насочени към специалист за изследване за глухота 
(Чавдаров).4 

Нов обнадеждаващ невроизобразителен метод, който потвърж-
дава по-горе изложените находки е LORETA (low resolution electro-
magnetic tomography). Разработен е от проф. RobertoPascual-Marqui 
от Key Institute в Zurich и позволява математически анализ на 
находките от fEEGи fMRI.15 

Съществуват още множество разработени тестове и изслед-
вания на основата на РЕТ (позитрон-емисионна томография) и 
SPECT (Single Proton Emission Computer Tomography), които са 
процес на верифициране и мониторинг. Тук влизат в съображение и 
ред други клинични тестове, касаещи общото здравословно и фи-
зиологично състояние на индивида. Почти винаги има ко-морбид-
ност при децата и възрастните с аутизъм. В детска възраст са много 
характерни ензимните и генетични нарушения, изразяващи се в 
метаболизма на глутен, казеин и други хранителни агенти. Често се 
откриват дефицити в серумните нива на витамини и микроеле-
менти, или завишени концентрации на тежки метали. При други 
деца има изявени епилептични пристъпи и органни нарушения на 
ЦНС, като хидроцефалия.  

Всички представени до тук изследвания изискват внимателн 
анализ от различни специалисти във всяка област. Добрата клинич-
на практика показва, че при обследването на децата от спетъра е 
необходим интердисциплинарен екип от психиатър, психолог, 
невролог, педиатър, логопед и педагог. Колкото и да се усъвър-
шенстват съвременните инструментални методи за изследване и 
диагноза, крайното решение и оценка на състоянията от аутистич-
ния спектър, както и препоръките за работа с всеки нуждаещ се, ще 
бъдат представени от хората-специалисти. 
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СЪДЪРЖАНИЕ И ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА БЪЛГАРСКАТА АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИКА  
НА Н. ВОХРА И Н. НАИР ЗА ДИАГНОСТИКА НИВОТО  
НА ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ РАБОТАТА (WORK ALIENATION 

QUESTIONNAIRE – N. VOHRA & N. NAIR, 2009) 
 

Силвия Давидова-Иванова 
Институт за личностна и организационна ефективност, София, 

България, silvia.davidova@gmail.com 
 
Резюме: Статията представя адаптираното на български език 

съдържание и някои психометрични характеристики на въпросника на Н. 
Вохра и Н. Наир за диагностика нивото на отчуждение от работата 
(Work Alienation Questionnaire – N. Vohra & N. Nair, 2009). Представена е 
накратко теоретичната рамка на представения изследователски ин-
струмент, а също така и неговото място сред наличните в исторически 
план алтернативни скали за изследване на работната алиенация. 
Посочени са още и насоки за подобряването на българската стандар-
тизирана версия на скалата в бъдеще. 

Ключови думи: отчуждение от работата, въпросник, психомет-
рични характеристики 

 
CONTENTS AND PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE 

BULGARIAN VERSION OF N. VOHRA AND N. NAIR’S WORK 
ALIENATION QUESTIONNAIRE (2009) 

 
Silvia Davidova-Ivanova 

Institute for personal and organizational effectiveness, Sofia, Bulgaria, 
silvia.davidova@gmail.com 

 
Abstract: The article presents the Bulgarian version and some 

psychometric characteristics of N. Vohra & N. Nair’s Work Alienation 
Questionnaire (2009). The theoretical framework of the questionnaire is 
presented briefly, as well as its comparison to alternative measures of work 
alienation. Suggestions for improvement of the Bulgarian verson of the scale 
are also included at the end of the article. 

Keywords: work alienation, questionnaire, psychometric characteristics 
 
Концепцията за отчуждението от работата – теоретична 

рамка на въпросника на Н. Вохра и Н. Наир 
 

Концепцията за отчуждението има богата история в социал-
ните науки и е интердисциплинарна по своя характер – тази тема се 
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дискутира в науки като теология, философия, социология, психо-
логия и психиатрия. Дискусията по проблема “отчуждение” е по-
скоро “запазена територия” на социолозите, отколкото за психо-
лозите. Отчуждението като изследователска тема става особено 
популярно в ранните трудове на Маркс [23], като концепцията се 
обогатява от нови изследвания в последствие – пример е концеп-
цията на Фром [11] за отчуждението като вид преживяване, при 
което човек чувства себе си чужд, или с други думи – се отчуждава 
от самия себе си. Като цяло, историята на отчуждението започва 
именно с Маркс, който поставя знак на равенство между отчужде-
нието и отделянето на работника от собствеността му (върху произ-
ведения от него продукт). В своите Икономическо-философски 
ръкописи [23], Маркс разграничава три форми на отчуждение – 
отчуждение от продукта на труда, отчуждение в процеса на 
производство и отчуждение от обществото. Според Маркс, 
трудът и отчуждението са неразделими в индустриалното общество, 
където продуктът на работата на работника е отделен от него           
обект [9]. Разбирането на Вебер на феноменa “отчуждение” [12] е 
подобно на марксисткото – Вебер твърди, че отчуждението се 
корени в липсата на свобода и контрол в работата. Друго класи-
ческо социологично гледище по проблема е това на Дюркем [8], 
който вижда отчуждението като последствие от състоянието на 
аномия (термин, въведен в социологията именно от Дюркем), с 
който термин авторът описва разпада на нормите в едно общество, 
който води след себе си преживяването на отсъствие на норми. 

Въпреки че отчуждението се радва на траен социологически 
интерес, интересът към него в областта на организационните 
изследвания е повече от скромен. Традиционно психичната връзка 
между личността и организацията се изучава предимно под формата 
на привързаност [1, 25]. Литературата в последствие обаче пренеб-
регва компонента на отчуждение, вероятно, както посочва Суейлс 
[31], заради негативната му конотация. Според Братън, Калинан, 
Форшоу и Соучук [7] съвременните изследвания изглеждат без-
различни и пренебрегващи концепцията за отчуждението. С изклю-
чение на малък брой изследвания [3, 4, 27] повечето от разработ-
ките по темата датират от 70-те и 80-те години на миналия век с 
някои изключения след този период. Трябва да се има предвид и 
фактът, че изследванията на отчуждението се фокусират предимно 
върху нискоквалифицираните служители или индустриалните ра-
ботници [6, 30] и отделят значително по-малко внимание на отчуж-
дението при работещите в индустриите на третичния икономически 
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сектор, т.е. на услугите и особено на информационните технологии, 
които търпят бурно развитие в съвремието.  

Отчуждението от работата е твърде неясен термин, използван 
като обозначаващ много широко понятие – то се явява също така 
както популярен, така и научен термин. Концепцията за отчужде-
нието се третира в литературата както като еднодименсионална, 
така и като мултидименсионална (особено след 50-те и 60-те 
години на XX век). Класически пример в това отношение е теорията 
за отчуждението на Сийман [28], в която този автор представя 
отчуждението като мултидименсионален конструкт с 5 направления 
– безсилие (powerlessness), безсмислие (meaninglessness), липса на 
норми (normlessness), изолация (isolation) и отчуждение от себе си 
(self-estrangement). Безсилието представлява „очакването на лич-
ността нейното собствено поведение да не може да управлява 
появата или поддържането на желаните от нея резултати” [16]. 
Безсмислеността се преживява, когато служителите чувстват, че 
техният принос към цялостния производствен процес е малък и 
оттук не виждат значимостта на своята собствена роля в него. Ако 
работните задачи се виждат като досадни, отегчителни, непредиз-
викателни и отделени от други работни дейности, тогава служите-
лите чувстват, че техният принос е незначителен. Отчуждението 
от себе си е дименсия с критична важност – изследователите тради-
ционно го свързват с трудови задачи, които са ограничени по 
обхват и дълбочина и като такива не осигуряват на служителите 
приемливи нива на ангажиране с работата и удовлетвореност от 
нея.  

Можем да обобщим, че повечето дефиниции на работната 
алиенация поставят акцент върху усещането за отделеност [11, 15, 
17] или дезангажирането от работата [14]. В част от дефинициите 
усещането за отделеност се свързва с работата [14, 17], хората [15], 
някои други елементи на средата или обекти от света [15] и от 
самия себе си [11]. Доколкото най-основното разбиране на отчужде-
нието от работата включва в себе си елемента на отделяне, можем 
да обобщим, че базовото определение на работната алиенация е 
като отчуждение или откъсване от работата, контекста или 
самия себе си. Изследователите от последната декада [13, 14] 
проявяват тенденция на завръщане към еднодименсионалната 
концептуализация на отчуждението. 

Отчуждението като концепция се характеризира с множество 
дефиниции и е белязано от значителна неяснота по отношение на 
неговите значения, употреба и измерване. Като психичен феномен, 
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отчуждението от работата често се смесва с други понятия. 
Хиршфелд и Фийлд [14] считат централността на работата 
(work centrality) и идентификацията за полярни противоположности 
на отчуждението от работата въпреки че Уотсън [32] твърди, че 
хората могат да бъдат отчуждението от работата, само ако я 
приемат за централен жизнен приоритет. Хипотезата, че определен 
тип индустриална работа води до отчуждение от нея се изучава, 
като за основен индекс на неудовлетвореността се използва 
отсъствието от работа (absenteeism) [10]. Оттук отчуждението се 
приравнява с неудовлетвореността от работата. Бакстър [5] сравня-
ва отчуждението с инструменталната по своя характер удовлетворе-
ност от труда, която всъщност е удовлетвореност, извлечена от 
външни за личността фактори като възнаграждение и награди, 
които могат да компенсират или да уравновесят донякъде преживя-
ването на отчуждение. Инструменталната удовлетвореност от рабо-
тата се разглежда като последствие от справянето с отчуждението. 
Според Уотсън [32:176] и Хол [13:111] отчуждението невинаги се 
съпътства от преживявания на неудовлетвореност от работата или 
фрустрация – човек може и да не бъде отчужден от своята работа, 
независимо от нейния характер, ако тя му дава възможност да 
изрази себе си. За Хол (пак там) отчуждението надхвърля неудов-
летвореността от работата – за него “негативната страна на 
работата не е неудовлетвореността, а отчуждението“. 

 
Място на въпросника на Н. Вохра и Н. Наир сред 

инструментите за изследване на отчуждението от работата и 
съдържание на скалата 

 
Операционализацията на отчуждението от работата и респек-

тивно създаването на инструменти, които да измерят количествено 
работната алиенация, се обособява условно в три времеви периода – 
първи период между 1966 – 1979 г., втори период в следващите 5 
години (1980-1985 г.) и трети период след 2000 г. Класическите ска-
ли за измерване на работната алиенация от първия период (1966 г. – 
1979 г.) включват скали на Ейкън и Хейдж [2], на Сийман [29], 
Кон [19], Мади и сътрудници [22] и др. Трудностите в операцио-
нализацията на отчуждението от работата като психичен феномен 
намират пряко отражение в недостатъците на тези скали – измерват 
по-скоро удовлетвореността от труда, а не отчуждението от него; 
включват твърде широка концепция за алиенацията, обхващаща 
отчуждението от обществото и живота; измерват гордостта в 
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работата, а не алиенацията и др. Втората вълна в инструментите за 
оценка на работната алиенация обхваща петте години между 1980 – 
1985 г. и включва скалите на Корман и екип [20], Мотаз [24] , 
Канунго [18] и Ланг [21]. Изброените скали от този период също 
не са съвършени – те са или твърде общи, смесват отчуждението с 
включеността в работата, изследват прекалено широка концепция за 
алиенацията, включваща личностно, социално и трудово отчужде-
ние. През най-новия период на своеобразен Ренесанс в интереса към 
отчуждението от работата – след 2000 г. – е създадена и предста-
вена в научния обмен само една нова скала за измерване на работ-
ната алиенация, а именно скалата на Наир и Вохра [26]. Скалата се 
опира на еднодименсионална операционализация на отчуждението 
от работата, която е предпоставка за по-висока надеждност на 
инструмента.  

Въпросникът е съставен и публикуван от изследователите Н. 
Вохра и Н. Наир в Journal of Workplace Rights, брой 14 (3), с. 293-
309 [26]. Насочен е към измерване на степента на отчуждение от 
работата, еднофакторен е и съдържа 8 айтема. За оценка участни-
ците използват 7-степенна Ликъртова скала, с която индикират 
доколко са съгласни или несъгласни съответно с конкретния айтем. 
Авторите на скалата правят важното уточнение, че в случаите, 
когато скалата се използва самостоятелно за оценка степента на 
отчуждение от работата, тя следва да бъде представена като 
„въпросник за изследване преживяванията на работа” (experience at 
work – 26: 306), а не като „въпросник за изследване отчуждението 
от работата”, което вероятно би насочило вниманието на 
изследваните лица към негативните аспекти на тяхната работа. 

В методиката авторите Н. Наир и Н. Вохра залагат своята 
концепция за отчуждението от работата като психичен феномен със 
следните аспекти: неодобрение и ниска мотивация за извършване на 
работата (айтеми № 1, 5, 6, 7), преживяване на болезненост и 
досада при изпълнение на ежедневните задачи (айтеми № 2, 3), 
отчуждение от автентичния Аз (айтем № 4) и от организационния 
живот като цяло (айтем № 8). 

Няма данни до този момент въпросникът да е използван в 
публикации на български език, ето защо бе направен опит за 
адаптация на тази скала при спазени процедури за това – независим 
прав и обратен превод, а така също и редакция на айтемите с цел 
по-доброто им възприемане от българските респонденти в емпирич-
ното изследване. По-долу представяме текста на въпросника  на 
български език и скалата му за оценка. 
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1. Работата ми не ми харесва. 
2. Решаването на ежедневните ми задачи на работа е болезнено 

и досадно занимание. 
3. Работата ми за мен е скука и бреме. 

4. Чувствам се отчужден отсамиясебеси. 
5. Често ми се иска да работех нещо друго. 

6. През годините изгубих илюзиите си за работата ми. 
7. Нямам желание да вложа всичко от себе си в работата. 
8. Не се чувствам част от случващото се на работното ми 

място. 
Скала за оценка: Оценка от 1-7, при която оценка „1” индикира 
пълно несъгласие, а оценка „7” – пълно съгласие с твърдението. 

 
Психометрични характеристики на въпросника на Н. 

Вохра и Н. Наир за диагностика на нивото на отчуждение от 
работата 

 
В проведеното за целите на адаптацията на инструмента 

емпирично изследване участваха 510 респонденти, подбрани на 
случаен принцип. Извадката се отличаваше с хетерогенност по отн-
ошение на демографските показатели. Въпросникът бе представен 
на участниците в печатен и електронен вариант, като участниците 
бяха поканени да го попълнят посредством лични срещи, а в уеб-
пространството – чрез електронна поща и социални мрежи за лични 
и професионални контакти (Facebook, LinkedIn). Разпределението 
на участниците в проучването според начина на попълване на 
въпросника бе следното: 477 респонденти участваха посредством 
електронната му версия, а 33 са попълнили печатния му вариант. 
Набирането на участниците в емпиричното изследване продължи 2 
месеца – в периода от 01.07. до 01.09.2013 г. Бе планирано психо-
метричните характеристики на скалата да бъдат изследвани чрез 
айтем- и факторен анализ.  

По данни на авторите на въпросника, скалата се отличава с 
добра конструктна валидност и добра вътрешна консистентност – 
коефициент алфа на Кронбах = 0,86 [26:303]. 

Таблица 1 
Описателна статистика на скалата 

 N Минимум Максимум Средна 
(аритметична) 

Стандартно 
отклонение 

 510 1,00 7,00 2,3658 1,39169 
Валидни N 510     
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В рамките на емпиричното изследване, част от адаптацията на 
инструмента за българска социо-културна среда, приложена на 510 
изследвани лица, подбрани на случаен принцип, скалата отново 
показва отлична вътрешна консистентност на айтемите – 
коефициент алфа на Кронбах = 0,91. 

Таблица 2 
Анализ на надеждността на скалата 

Коефициент Алфа на Кронбах Брой айтеми 
,910 8 

 
За анализ на структурната валидност на скалата бе избран 

факторният анализ. След проверка адекватността на този метод към 
скалата (чрез коефициенти на Кайзер-Майер-Олкин за адекватност 
на извадката = 0,91, т.е. > 0,5 и тест на Бартлет за сферичност –  
статистически значим при p = 0,000 < 0,05 (вж таблица 3), беше 
приложен факторен анализ по метода на основните компоненти, 
който потвърди еднофакторната й структура. Бе извлечен 1 фактор, 
а 8-те айтема на скалата са с факторно тегло > 0,5 (вж таблица 4).  

 
Таблица 3 

Kaiser-Meyer-Olkin Тест за адекватност на извадката и тест  
на Bartlett за сферичност 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Тест за адекватност на извадката ,916 

Приблизителен χ2 2442,149 
Степени на свобода 28 

Tест на Bartlett за сферичност 

Значимост ,000 
 

Таблица 4 
Факторен анализ на скалата - компонентна матрица 

Компонент  
1 

alien1 ,726 
alien2 ,827 
alien3 ,847 
alien4 ,740 
alien5 ,827 
alien6 ,704 
alien7 ,813 
alien8 ,823 
Метод на извличане: Анализ на главните компоненти 

a. Извлечен 1 компонент 
Обяснена от фактора вариация (в проценти): 62,426 
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Заключение 
 

Получените данни ни дават основание да заключим, че 
Въпросникът за диагностика на нивото на отчуждение от работата с 
автори Н. Вохра и Н. Наир е икономичен и ефективен инструмент 
за измерване на това психично състояние, а наличната българска 
адаптация с получени данни за структурната валидност и надежд-
ността на скалата дава възможност последната да бъде използвана 
широко и в родна социо-културна среда. Смятаме също, че качест-
вото на българската стандартизирана версия на въпросника може да 
се повиши, ако се съберат повече емпирични данни за валидността 
и тест-ретест надеждността на скалата. 
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Резюме: Статията е посветена на проблема за интелектуалния 
труд, който днес заема все по-голям дял от труда в глобален мащаб и 
активно се променя под въздействието на многообразие от социални и 
технологични сили. В текста са представени също накратко основните 
теоретични перспективи към интелектуалния труд. На трето място е 
обсъден приложен аспект на тази категория труд, а именно особено-
стите в управлението на заетите с интелектуален труд в органи-
зациите.  
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Abstract: The article is devoted to the issue of knowledge work, which is 

getting predominant globally and is actively changing under the ifluence of a 
variety of social and technological factors. Briefly are discussed the major 
theoretical perspectives on knowledge work. An applied aspect of knowledge 
work – the specifics in managing the knowledge workers - is also presented. 
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Интелектуалният труд като актуален изследователски 

проблем в организационните науки 
 
Интелектуалният труд днес заема все по-голям дял от труда в 

глобален мащаб и активно се променя под въздействието на мно-
гообразие от социални и технологични сили, които съвместно в 
идните години ще изменят напълно начина, по който този специ-
фичен труд се разпределя, организира и изпълнява. Важността и 
трудностите в управлението на заетите с интелектуален труд се 
признават от редица автори [3, 26, 34, 36], а самото управление на 

 357

mailto:silvia.davidova@gmail.com


интелектуално заетите работещи отбелязва значителен прогрес [12, 
34]. Основното обяснение за това развитие откриваме в истори-
ческата промяна на фокуса от такъв върху физическите и финан-
сови форми на капитала в ролята им на базови производствени 
ресурси към акцент върху човешкия и интелектуалния капитал [25]. 
Разбирането на интелектуалният материал – знанията, информация-
та, интелектуалната собственост, опитът – като ресурс за създаване 
на богатство [38] е дълбоко заложено в основите на съвременния 
бизнес модел [37]. Интелектуалните бизнес предприемачества като 
услугите в областта на дизайна и инженерството, дизайна на ком-
пютърен софтуер, висшата мода, финансовите услуги, здравеопаз-
ването и управленското консултиране [22] разчитат на превръща-
нето на техния човешки капитал (знания, умения и талант) в 
интелектуален капитал (предлагане на продукти и услуги на 
пазара).  

В тази среда създаването на блага зависи много по-малко от 
контрола върху ресурсите, но е значително по-зависимо от упраж-
няването на специализирани знания и особено от управлението на 
организационните компетентности [5]. Базираното на знания 
общество в наши дни изисква да насочим вниманието си към 
управлението на нематериалните ресурси. Управленските системи 
не губят своята значимост, но мениджмънтът на нематериалните 
активи има ключово значение за успеха. 

 
Теоретични перспективи към интелектуалния труд 
 
През 1967 г. Галбрейт споделя наблюденията си, че се появя-

ват нов тип специалисти с технико-научна експертиза. Този нов тип 
специалисти, наречени заети с интелектуален труд (knowledge 
workers) [45] са като цяло високоплатени служители с висок статус 
[33], които прилагат своето специализирано знание или технико-
научна експертиза към процеси на решаване на проблеми с висока 
добавена стойност. Дракър [13] използва термина „интелектуален 
труд”, за да обозначи труда, различен от ръчния. Подобно гледище 
поддържа и Кели [19:109], който определя заетите с интелектуален 
труд като работници, наети, за да проявяват своята креативност и 
умения за разрешаване на проблеми. Стюарт [39] определя сходно 
занимаващите се с интелектуален труд като работещи, на които се 
плаща да мислят. Според Алвесон [3] интелектуалният труд може 
да се определи като такъв, при който по-голямата част от работата е 
с интелектуален характер и при който по-голяма част от работната 
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сила е съставена от добре образовани, квалифицирани служители. 
За други изследователи като Дейвънпорт, Джарвенпаа и Биърс [9, 
10], интелектуалният труд като термин се използва в много по-
широк смисъл, за да обозначи работа, която включва знания във 
всякаква форма, ето защо създаването на знание, прилагането на 
наличното такова, групирането или разпространението на знание и 
придобиването на наличното знание чрез изследване и учене се 
разбират като форми на интелектуален труд. Други автори като 
Дейвънпорт и сътрудници [10] твърдят, че интелектуалният труд 
може да бъде разположен по един континуум на сложността и 
трудността, в който в горния край на континуума лежи интелек-
туалният труд, при който работещите са заети преди всичко със 
създаването и употребата на знания и тези работници се наричат 
заети с интелектуален труд от висок клас (high end knowledge 
workers). 

Обзор на различните значения на интелектуалния труд правят 
също и изследователи като Келоуей и Барлинг [18], според които 
най-общо теоретичните перспективи към този термин в литера-
турата по темата са следните: (a) той се разбира като професия, 
характеризирана с определено ниво на образование и професионал-
на квалификация; (б) определя се като качество на индивида като 
такъв, който създава нематериална ценност или (c) се приема за 
интелектуална дейност, т.е. работа, която включва високо ниво на 
когнитивни способности.  

Значим опит за дефиниция на неясното понятие интелектуален 
труд прави също и Рийд [32] с неговата класификация на труда, при 
която този автор разграничава (а) независими/свободни професии 
(independent/liberal professions, например лекари, адвокати, архитек-
ти) – основани на абстрактна, кодирана или рационална база от 
знания и характеризириращи се с монополизирана пазарна стра-
тегия с основна организационна форма колегия; (б) организационни 
професии (organizational professions, например управители, адми-
нистратори, технически специалисти) – основани на база знания, 
която е техническа, локална или политическа, акцентирана върху 
формалния образователен ценз и характеризираща сес бюрократич-
на организационна форма и (в) заети с интелектуален труд 
(knowledge workers, например финансови/бизнес консултанти, 
инженери по проучване и развитие, компютърни/ IT аналитици) – 
основани на база знание, която е трудно разбираема, незамени или 
аналитична, характеризиращи се с ориентирана към пазара властова 
структура и мрежова организационна форма. Основен елемент от 
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класификацията на Рийд е разграничението между заетите с 
интелектуален труд и специалистите в свободните и организа-
ционните професии. В най-общ план, всички дефиниции и класифи-
кации, представени дотук разбират термина „интелектуален труд” 
като описващ по-широко понятие от това на традиционните про-
фесии и без да поставя акцент върху стриктните характеристики, 
приписвани на типичната професия.  

Според нас отделно място в прегледа на теоретичните 
перспективи към интелектуалния труд заслужава съвременното 
определение на интелектуалния труд, предложено от Суорт [40: 
452], която определя особено специфично упражняващите интелек-
туален труд като „служители, които прилагат своите ценни знания 
и умения (натрупани чрез опита) в сложни, нови и абстрактни 
проблеми в среда, която им осигурява богато колективно познание 
и благоприятни отношения с другите”. Това системно гледище 
към интелектуалния труд е в синхрон със социално контруираната 
природа на знанието: според Суорт, за да разберем всеки отделен 
работещ интелектуален труд, е необходимо да насочим вниманието 
си върху системата, в рамките на която се прилага знанието. 
Дефиницията на авторката на заетите с интелектуален трудакцен-
тира върху работещия, работата и организацията. Предвид съвре-
менното (обобщаващо теоретичните и емпирични данни за изслед-
ваното понятие), конкретно и многообхватно съдържание на това 
определение, ще се спрем върху всички елементи на дефиницията 
поотделно.  

В определянето на това какво представляват ценните знания и 
умения, Суорт разграничава две форми на проява на притежаваните 
знания и умения, развити чрез опита и обозначавани като „човешки 
капитал” [8] чрез „мозъчно“ (embrained knowledge) и „въплътено“ 
знание (embodied knowledge) [5]. „Мозъчното“ знание се отнася до 
технико-теоретичното такова, често наричано „да знаеш какво да 
направиш“ (know-what) [31] или „знание за“ (knowledge about) [17]. 
Приема се, че упражняващите интелектуален труд работят, използ-
вайки като база задълбочено познание, но “знанието за“ би било 
безполезно, без опит как да се приложи то на практика. „Въплъ-
теното“ знание според Суорт играе важна роля в приложението на 
специализирано познание – то се отнася до това да „знаеш как“ да 
направиш нещо [31]. Авторката илюстрира “въплътеното” знание 
със случая на адвоката с двадесет и петгодишна практика, който 
знае как да спечели всяко спорно дело и как да приложи прин-
ципите на правото, за да спечели всеки спор. 

 360 



Друг важен аспект на интелектуалният труд според Суорт е 
разбирането му като приложение на знанието към сложни, нови и 
абстрактни проблеми. Ключова характеристика на интелектуалния 
труд е капацитетът да се решават сложни проблеми чрез творчески 
и иновативни решения, а именно да се реализира „знанието за“ и 
„знанието как“ в нови обстоятелства. Ето защо при този вид труд не 
е важно единствено наличието на човешки капитал, но и как той се 
прилага. Рийд [32: 585] твърди, че служителите от тази категория 
„се специализират в сложни работни области, които са недостъпни 
за нахлуването на носителите на бюрократичен рационален 
контрол.“  

Според авторката работният контекст е с особена значимост за 
интелектуалния труд – последният се реализира в среда, която 
осигурява богато колективно познание и благоприятни отношения с 
другите. Превръщането на човешкия капитал в интелектуален такъв 
е силно зависимо от средата на производството на знание. Заетите с 
интелектуален труд си взаимодействат с други упражняващи тази 
категория труд, за да произведат интензивни на знание резултати. 
Тази категория работещи оперират със знание – тяхното собствено, 
но също така и знанието на другите, комуникирано чрез инфор-
мационни системи и артефакти, като използват също организа-
ционно и техническо знание, кодирано в програми, ежедневни прак-
тики и управленски доклади [34]. Тук „инкултурираното” знание 
(encultured knowledge), т.е.придобитото в социалното взаимодей-
ствие знание и „закрепеното” знание (embedded knowledge), т.е. 
постигнатото чрез системни организационни практики) влияят 
съвместно на процеса на производство нз знание [5]. Този процес 
стъпва на това „какво знаят другите”, както и се опира на това 
„колко лесно това знание се споделя”, които обстоятелства от своя 
страна се влияят от естеството на знанието и качеството на 
взаимоотношенията. Смит и неговият екип [36] в своя преглед на 
литературата по управление на знанието, разграничават три 
категории организационни ресурси, които влияят на способността 
за създаване на знание: запасите от индивидуално знание, „его 
мрежите” и организационните практики. Тези практики от своя 
страна изграждат климата на фирмата – неформално и вероятно 
неосезаемо те утвърждават начина, по който фирмата развива и 
използва знанието. Категориите ресурси, които създават акта на 
интелектуален труд възможен понякога се разглеждат като различ-
ни форми на капитал. Его-мрежите се отнасят до т.н. „социален 
капитал” [30], а организационните практики са характеристики на 
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т.н. “организационен капитал“. Както социалният, така и органи-
зационният капитал повлияват способността за създаване на знание 
на една организация, както и способността за извършване на 
интелектуален труд. 

На последно място, но не последен по важност в теоретичния 
поглед към интелектуалния труд е проблемът за специфичните 
личностни характеристики на заетите с интелектуален труд. Суорт 
прави кратък преглед на основните изследвания по темата и обоб-
щава проучваните в тях ключови личностни свойства на упражня-
ващите интелектуален труд [40: 454-456]. Според някои автори 
заетите с интелектуален труд като цяло са склонни да работят 
изключително продължително [11], като проявяват привързаност 
по-скоро към естеството на работата (консултиране на клиент, 
писане на софтуерен код или разрешаване на проблем) отколкото 
към организацията. Те проявяват силно развита вътрешна мотива-
ция и се интересуват преди всичко от предизвикателна работа, 
която изисква значително творчество и инициатива [3]. Тази кате-
гория работещи проявяват също и тенденция да се идентифицират с 
други подобни на тях професионалисти повече отколкото с 
организацията, за която работят [43], от което следва, че те успяват 
предимно да развият широки междуличностни мрежи за сметка на 
разширяването на организационните граници. Подобни служители, 
често наричани „символно-аналитични“ [5] често успяват да си 
спечелят високи възнаграждения, благодарение на това, че прите-
жават ценно знание – те „знаят какво“ (know-what), „знаят как“ 
(know-how) и „знаят кого“ (know-who) и могат трудно да бъдат 
заменени или имитирани [4]. Ключовите умения, на които те 
разчитат, за да могат да сключват подобни изгодни за тях сделки с 
труда си, включват решаване на проблеми (проучване, дизайн на 
продукти, производство), идентифициране на проблеми (маркетинг, 
реклама и консултиране на клиенти) и брокерство (финансиране, 
търсене, сключване на договори) [5]. Социалните умения и клиент-
ските взаимоотношения също са с особена важност за процеса на 
интелектуален труд предвид социалната природа на производството 
на знание [36]. Ето защо тази категория работещи са склонни да 
развиват тяхна собствена социална среда и професионални мрежи, в 
рамките на които те могат да реализират и подобрят своя уникален 
набор от експертни знания. Мей и сътрудници [26] в тяхното 
изследване на очакванията от работата с участието на 134 заети с 
интелектуален труд от Австралия, Япония и САЩ, отчитат, че 
възнаграждението се приема за най-важен или втори по важност 
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аспект на работата, следвано от същността на работата по отно-
шение на разнообразие, предизвикателство и възможности за учене. 
Сред другите важни фактори са перспективите за повишение, 
отношенията с колегите и влиянието на служителите върху реше-
ния, които засягат работата им [26: 791]. Една от причините въз-
награждениетото да е толкова важно за заетите с интелектуален 
труд според данните от това проучване се съдържа в това, че, за 
разлика от това при професиите, заплащането на тази категория 
труд е обвързано в по-малка степен със заеманата длъжност или с 
йерархичното ниво, на което се намира работещият. Абстрактната 
природа на уменията на заетия с интелектуален труд се оценява 
предимно според това как самият работещ оценява своя принос: 
„Клиентът ми не може да прави това, което правя аз (той дори не 
знае как го правя) и понеже те мислят, че съм безценен, ще платят 
много за услугите ми.” Специфичните перцепции за собствения 
труд (възприятие – високо възнаграждение – позитивно възприятие) 
се явяват и механизмът, чрез който заетитите с интелектуален труд 
са склонни да определят своя статус и да планират големите крачки 
в кариерата си. Знанието само по себе си става естествен фокус в 
дейността на заетите с интелектуален труд. Факторите, които 
мотивират тези работещи да предпочитат едни проекти пред други 
често са свързани с обратната връзка, получена по отношение на 
постигнатото от тях (нерядко чрез системи за управление на пред-
ставянето или взаимоотношения с клиентите), както и с желанието 
им да задълбочат техническата си експертиза. Заетите с интелек-
туален труд често контролират мрежите, които развиват и уменията, 
които придобиват, те също така свързват своята привързаност към 
организацията със степента, до която са способни да развият зна-
ния, които могат да използват и извън нея [26]. Нещо повече, те 
изпитват необходимост да бъдат включени в решенията, които ще 
повлияят на техните възможности за развитие и кариера (т.е. 
проявяват интерес особено към решенията излизащи извън рамките 
на организацията) и са склонни да чувстват нужда да работят 
автономно [2]. Един от главните фактори, които повлияват при-
вързаността, работните усилия и удовлетвореността от работата е 
начинът, по който те се организират и се свързват с управлението 
[26]. Техният статус е основан на владеенето на уникални, непод-
властни за имитация и ценни умения [4]. Рийд пише, че, за разлика 
от традиционните професионалисти, заетите с интелектуален труд 
не разчитат на йерархичните системи да вдъхнат доверие, а разчи-
тат предимно на неосезаемата природа на своето знание, за да 
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изградят пазарни ниши за себе си. В този смисъл те са „пред-
приемчиви професионалисти” [32]. Този подход към установява-
нето на политическа и икономическа власт удачно се съвместява с 
органистичните или мрежови организационни форми, характеризи-
рани с децентрализирана гъвкавост и автобомия [26: 777]. Заетите с 
интелектуален труд често могат да бъдат открити не само в рамките 
на организациите, но и срещу тях – докато те развиват своите 
лични, професионални и експертни мрежи. Това представлява 
сериозен проблем при управлението на заетите с интелектуален 
труд, доколкото за тях индивидуалните и организационните мрежи 
са изключително важни, което води до значително по-слаб контрол 
на организациите върху „техните“ служители, упражняващи тази 
категория труд. Нестандартните форми на заетост като например 
гражданските и срочните трудови договори са по-приложими в този 
случай и често се срещат при основаните на знания организации. 
Тези характеристики на работещите интелектуален труд сблъскват 
наемащите ги организации с някои сериозни предизвикателства: 
базираните на знания фирми разчитат на знанията и уменията на 
техните служители, но те трябва да създадат среда, в която това 
знание да бъде развито и споделяно [24]. От организациите се 
очаква също да предоставят условия за взаимно учене, което се 
цени висок от работещите интелектуален труд, а за това е нужно 
преди всичко да се наемат талантливи и уважавани сътрудници. 
Едновременното развитие и споделяне на знания представляват 
управленски предизвикателства сами по себе си, понеже работе-
щите интелектуален труд могат да пазят знанието само за себе си и 
така да осигуряват следващата си кариерна възможност, която може 
да се реализира както в организацията, така и понякога извън нея. 
Работодателите трябва да запазят в рамките на своите организации 
ценното знание, до което са достигнали, за да могат да извлекат по-
голяма полза от своята инвестиция. Необходимо е фирмата да 
извлече тази полза от постигнатото познание [6], докато миними-
зира риска от прекомерното му придобиване от самите работещи 
интелектуален труд. Нужно е също организацията да се пази от 
прекалените изисквания към възнаграждението и изтичането на 
знания (по отношение на иновациите или клиентите), когато слу-
жители напускат фирмата. Това означава, че фирмите трябва да 
усилят „бариерите си срещу мобилност на ресурсите“ [29], докато 
задоволяват кариерните амбиции на техните служители, упражня-
ващи интелектуален труд, като окуражават ключовите фигури от 
тях да останат в организацията. Когато организацията е силно 
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зависима от човешкия капитал, рискът, свързан с честите кариерни 
движения между организациите е значително по-голям и неспо-
собността да се управлява изтичането на знания може да повлияе 
негативно на жизнеспособността на фирмата [41]. 

 
Особености на управлението на интелектуалния труд в 

организациите 
 
Организациите, които подпомагат производството на знание 

притежават някои отличителни характеристики, явяващи се с 
изключителна важност за представянето на дадения бизнес. Те 
функционират в изразено динамична среда, в която продуктът и 
трудовите пазари често са нестабилни, а технологиите се променят 
бързо. Склонни са да развиват сложни и иновативни вътрешни и 
външни структури и форми [26] в сравнение с други по-тради-
ционни, бавно разрастващи се и относително бюрократични органи-
зации. Тези организационни и средови характеристики са предизви-
кателство за традиционните начини на организиране, основани на 
йерархията и специализацията, а също така поставят и цяла серия от 
въпроси за практиките по управлението на хората, които са най-
приложими в тези контексти. Гошал и Бартлет [15: 96] допускат, 
че това може да наложи промяна от това, което те наричат парадиг-
мата на „стратегия-структура-системи” – при която управленската 
задача с първостепенна важност е най-вече разпределянето на 
ресурсите и възлагането на отговорностите, а едва след това идва 
контролирането на резултатите – с друг подход, който се основава 
повече на „причина-процес-хора”. Това се налага от необходимост-
та при управление на заети с интелектуален труд „да се моделира 
поведението на хората и да се създаде среда, която им дава 
възможност да поемат инициатива, да си сътрудничат и да учат.” 
Управлението на работещите интелектуален труд може да бъде 
сравнено с дирижирането на симфоничен оркестър [27], при което 
водещата роля на управителя е да изгради среда за хармоничния 
поток на знание. В много случаи управлението на работещите 
интелектуален труд е слабо структурирано с  променящи състава си 
екипи, ротация на лидерските позиции и ниски нива на наблюдение 
и контрол [2]. Това често се съвместява добре с нуждите на служи-
телите от автономност и самостоятелно направлявано развитие [28]. 
Мей и неговите сътрудници [26] твърдят, че необходимостта на 
работещите интелектуален труд от автономност и развитие на 
авангардни умения може най-добре да бъде удовлетворена като се 
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възприеме организационна форма на своеобразен „анклав”: да се 
изгради независимо звено от експерти вътре в по-голямата 
организация. В рамките на анклава е вероятно да преобладава 
високо ниво на взаимозависимост между допълващите се в своите 
знания работещи интелектуален труд. Предвид неясната природа 
като на интелектуалния труд, както и на организацията му, упра-
вителите често прибягват до употребата на идеологичен контрол и 
се борят да създадат силно чувство за принадлежност у служители с 
такъв профил или се стремят към силна организационна култура [1]. 
Процесът на утвърждаване на организационна идентичност [23] 
помага на организацията да издигне бариери пред мобилността и 
спомага да се привържат ценните служители, работещи интелектуа-
лен труд към нея. Малките до средни фирми, основани на знанието 
често извличат ползи от силното чувство за споделена идентичност 
на фирмено ниво. Това се случва най-вече във фирми, в които 
управителят-собственик все още присъства във фирмата, както 
и/или мнозинството от първоначалния екип. В по-големите фирми 
обаче чувството за принадлеждност трябва да бъде „изработено”, 
като се използват индивидуалното представяне и/или системите за 
организационно възнаграждение например [1]. Други възможности 
са утвърждаването на разнообразие от основани на общността 
активности [43] и ангажиране в редица културни манипулации, 
които да повлияят на начина как работещите интелектуален труд 
виждат себе си и своята връзка с фирмата. Проектно-организира-
ната работа без съмнение е една от доминиращите форми за 
организация на интелектуалния труд [21], както и ключова органи-
зационна характеристика. Проектно-базираната работа обаче може 
да представлява и опасност за организацията, доколкото често се 
случва работещите интелектуален труд да изградят силно чувство 
за идентификация с техния екип по проекта, което може да замени 
идентификацията с организацията като цяло. Нещо повече, ако 
екипът е ориентиран към клиентите и базиран на тях, съществува 
голяма вероятност ценното конкурентно знание да изтече към 
клиентите и да остане извън границите на фирмата. Ето защо е 
важно в управлението на работещите интелектуален труд да се 
подхожда рационално [16]. Основаните на знание фирми често 
функционират в рамките на по-големи мрежи, където те имат често 
взаимодействие с клиенти, партньори, обучители и доставчици на 
много организационни нива, а знанието протича относително 
свободно [40]. Тези потоци от знание се приемат за основна част на 
процеса на създаване на знание. Важно е да се отбележи, че 
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занимаващите се с интелектуален труд работят със знание на 
интерорганизационно ниво – това явление често е от полза на по-
малките фирми, които могат да използват знанието извън постоян-
ните отношения на заетост или, всъщност, извън всякакви отноше-
ния на заетост. Например един малък екип по биотехнологии, 
изследователи в естествените науки и юридически фирми могат да 
работят съвместно в един по-голям процес на създаване на знание. 
По подобен начин, три или четири юридически фирми могат да си 
сътрудничат при изкупуването на даден бизнес, а организация, 
провеждаща изследвания в естествените науки мога да работи тясно 
с фармацевтична компания с цел производството на съставки за 
бъдещите изследвания. Подобно сътрудничество в производството 
на знание фокусира нашето внимание върху качеството на мрежите 
от знание в рамките на които дадена фирма оперира. Управлението 
на работещите интелектуален труд се повлиява и понякога се 
контролира от взаимоотношения с други организации, включени 
също в тези мрежи [20]. При фирмите, които имат по-малко и по-
дългосрочни взаимоотношения от типа “бизнес с бизнес“ е необ-
ходимо да изследваме как доставчиците, партньорите, клиентите и 
потребителите повлияват начина, по който хората биват управля-
ване във фирмата, която е фокус на нашето внимание.Можем да 
заключим, че базираните на знание фирми често функционират в 
променлива, бързо променяща се среда. В този контекст е необхо-
димо те да управляват неясна работа чрез неясни структури. 

По-общото заключение от всичко казано дотук е, че интелек-
туалният труд в своите теоретични и приложни аспекти придобива 
все по-нарастваща актуалност в съвременните организационни 
науки и логично привлича активния интерес на изследователите 
към себе си. Все още е необходима значителна работа върху 
въпросите относно дефиницията, характеристиките, управлението и 
развитието на интелектуалния труд – тези теми са предизвика-
телство пред бъдещите разработки в полето на научното познание.  

 
Литература 
1. Alvesson, M. (1993). Organization as Rhetoric: Knowledge Intensive 

Companies and the Struggle with Ambiguity. Journal of Management 
Studies, 30/6: 997-1015, ISSN 00222380 

2. Alvesson, M. (1995). Management of Knowledge Intensive Companies. 
Berlin, Mouton de Gruyter, ISBN 3110128659 

 367



3. Alvesson, M. (2000). Social Identity and the Problem of Loyalty in 
Knowledge Intensive Companies. Journal of Management Studies, 37/8, 
1101-1123, ISSN 00222380 

4. Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive 
Advantage. Journal of Management, 17/1, 99-120, ISSN 01492063 

5. Blackler, F. (1995). Knowledge, Knowledge Work and Organizations: An 
Overview. Organization Studies, 16/6, 1021-47, ISSN 01708406 

6. Blyer, M., and Coff, R. W. (2003). Dynamic Capabilities, Social Capital, 
and Rent Appropriation: Ties that Split Pies. Strategic Management 
Journal, 24, 677-86, ISSN 01432095 

7. Bontis, N. (1998). Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops 
Measures and Models. Management Decision, 36/2: 63-76, ISSN 00251747 

8. Davenport, T. (1999). Human Capital. San Francisco, Jossey Bass, ISBN 
9780470436813 

9. Davenport, T. H., Jarvenpaa, S. L. & Beers, M. C. (1996). Improving 
knowledge work processes. MIT Sloan Management Review, 37, 53-65, 
ISSN 15329194 

10. Davenport, T. H., Thomas, R. J., & Cantrell, S. (2002). The mysterious art 
and science of knowledge-worker performance. MIT Sloan Management 
Review, 44(1), 23-30, ISSN 15329194 

11. Deetz, S. (1995). Transforming Communication, Transforming Business: 
Building Responsive and Responsible Workplaces. Cresskill, NJ, Hampton 
Press, ISBN 1572730366 

12. Drucker, P. F. (1999). Knowledge Worker Productivity: The Biggest 
Challenge. Californian Management Review, 41/2: 79-94, ISSN 00081256 

13. Drucker, P. F. (1973). Management: Tasks responsibilities and practices. 
New York: Harper, ISBN 0887306152 

14. Galbraith, J. (1978). The New Industrial State. Boston: Houghton Mifflin, 
ISBN 0395257123  

15. Ghoshal, S., and Bartlett, C. A. (1995). Changing the Role of Top 
Management: Beyond Structure to Process. Harvard Business Review, 
January/February, 86-96, ISSN  00178012 

16. Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of 
Sociology, 78, 1360-1380, ISSN 00029602 

17.  James, W. (1950). The Principles of Psychology. New York, Dover, ISBN 
0486203816 

18.  Kelloway, E.K., & Barling, J. (2000). Knowledge work as organizational 
behavior. International Journal of Management Review, 2(3), 287-304, 
ISSN 14608545 

19.  Kelly, R. (1990). Managing the new workforce. Machine Design, 62 (9), 
109-13, ISSN 00249114 

20. Kinnie, N., Swart, J., and Purcell, J. (2005). Influences of the Choice of HR 
Systems: The Network Organisation Perspective. International Journal of 
Human Resource Management, 16/6, 1004-28, ISSN 09585192  

 368 



21. Lam, A. (2000). Tacit Knowledge, Organizational Learning and Societal 
Institutions: An Integrated Framework. Organization Studies, 21/3, 487-
513, ISSN 01708406 

22. Lei, D., Slocum, J. W., and Pitts, R. A. (1999). Designing Organizations for 
Competitive Advantage: The Power of Learning and Unlearning. 
Organizational Dynamics, Winter, 24-38, ISSN 00902616 

23. Mael, F. A. and Ashforth, B. E. (1995). Loyal from Day One: Biodata, 
Organizational Identification, and Turnover among Newcomers. Personnel 
Psychology, 48, 309-33, ISSN  00315826 

24. Maister, D. (1993). Managing the Professional Services Firm. New York, 
Free Press, ISBN 0684834316 

25. Martin, R. L., and Moldoveanu, M. C. (2003). Capital versus Talent: The 
Battle That’s Reshaping Business. Harvard Business Review, July, 36-41, 
ISSN 00178012  

26. May, T. Y., Korczynski, M., and Frenkel, S. J. (2002). Organizational and 
Occupational Commitment: Knowledge Workers in Large Organisations. 
Journal of Management Studies, 39/6, 775-801, ISSN ? 

27. Mintzberg, H. (1998). Covert Leadership: Notes on Managing Professionals. 
Harvard Business Review, November/December, 140-147, ISSN 00178012 

28. Morris, T. (2000). Promotion Policies and Knowledge Bases in the 
Professional Service Firm. In M. Peiperl, M. Arthur, R. Goffee, and T. 
Morris (eds), Career Frontiers: New Conceptions of Working Lives. 
Oxford: Oxford University Press, ISBN 0198296924 

29. Mueller, F. (1996).  Human Resources as Strategic Assets: An Evolutionary 
Resource Based Theory. Journal of Management Studies, 33/6, 757-785, 
ISSN 00222380 

30. Nahapiet, J., and Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital and 
the Organization Advantage. Academy of Management Review, 23/2, 242-
266, ISSN 03637425 

31. Ryle, G. (1949). The Concept of Mind. London: Hutchinson, ISBN 
0415485479 

32. Reed, M. I. (1996). Expert Power and Control in Late Modernity: An 
Empirical Review andTheoretical Synthesis. Organization Studies, 17/4, 
573-597, ISSN 01708406 

33. Reich, R. (1991). The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st 
Century Capitalism. London: Simon and Schuster, ISBN 0679736158 

34. Scarbrough, H. (1999). Knowledge as Work: Conflicts in the Management 
of Knowledge Workers. Technology Analysis and Strategic Management, 
11/1, 5-16, ISSN 09537325  

35.  Scarbrough, H. and Swan, J. (2001). Explaining the Diffusion of Know-
ledge Management: the Role of Fashion. British Journal of Management, 
12/1 3: 3-12, ISSN 10453172 

36. Smith, K. G., Collins, C. J. and Clark, K. D. (2005). Existing Knowledge, 
Knowledge Creation Capability, and the Rate of New Product Introduction 

 369



 370 

in High Technology Firms. Academy of Management Journal, 48/2, 346-
357, ISSN  00014273 

37. Starbuck, W. H. (1992). Learning by Knowledge Intensive Firms. Journal 
of Management Studies, 29,  713-740, ISSN 00222380 

38. Stewart, T. A. (1997). Intellectual Capital. The New Wealth of Organiza-
tions. New York: Doubleday, ISBN 0385483813 

39. Stewart, T. A. (2001). Wealth of knowledge: Intellectual capital and the 
twenty-first century organization. New York: Currency Book, ISBN 
0385500726 

40. Swart, J. (2007). HRM and Knowledge Workers. In: P. Boxall, J. Purcell 
and P. Wright (eds), The Oxford Handbook of Human Resources 
Management. Oxford University Press, 450-469, ISBN: 9780199282517 

41. Swart, J., and Kinnie, N. (2003). Knowledge Intensive Firms: The Influence 
of the Clienton HR Systems.’ Human Resource Management Journal, 13/3, 
37-55, ISSN 10534822 

42. Swart, J. and Kinnie, N. (2004). Managing the Careers of Professional 
Knowledge Workers. London: CIPD, ISBN 1843980657 

43. Swart, J., and Kinnie, N. and Purcell, J. (2003). People and Performance in 
Knowledge Intensive Firms. London: CIPD, ISBN  0852929765 

44. Von Glinow, M. A. (1988). New Professionals: Managing Today’s High 
Technology Employees. Boston: Addison Wesley, ISBN 0887302718 

45. Zuboff, S. (1988). In the Age of the Smart Machine: The Future of Work 
and Power. NewYork, Basic Books, ISBN 0434924865 

 
 
 
 
 
 
 



ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ И КОПИНГ СТРАТЕГИИ –  
ОБЩ СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

 
Светослав Карабельов 

СУ „Св. Климент Охридски”, София, България,  
e-mail: fc_gretna@abv.bg 

 
Резюме: С настоящата разработка се прави опит за сравнение на 

два от компонентите на саморегулативната система на личността – 
защитните механизми и копинг стратегиите. Представени са фактори-
те за пораждане на субективно-сложни ситуации като предпоставка за 
задействане на защитите и копингите. Описани са някои диагностични 
възможности за клиничното и емпиричното идентифициране на двата 
феномена. В сравнението между защитните механизми и копинг стра-
тегиите се включва също дискусия върху целта и природата на двете 
явления, техните форми на проявление, някои индивидуални особености, 
адаптивните им и дезадаптивни потенциали.   

Ключови думи: защитни механизми, копинг стратегии, психоана-
лиза, тревожност, стрес 
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Увод 
 
С настоящата разработка поставяме на преден план проблема 

за два базисни компонента от саморегулативната система на човека 
– защитните механизми и копинг стратегиите. Това, обаче, което ще 
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бъде наша основна цел, не е да дискутираме в дълбочина същността 
и видовото разнообразие на двата феномена (каквито изследвания 
има повече в чуждестранната и по-малко в нашата литература), а на 
база достиженията в знанието за защитите на личността и 
копингите да изработим един общ сравнителен модел за анализ 
между тези два компонента от гл.т. функционирането им като 
механизми в саморегулативната система на личността. 

Без да навлизаме в терминологични дебати, а и за яснота и 
прецизност в изложението, приемаме като взаимозаменяеми без 
понятийнна разлика, от една страна, защитни механими, психични 
защити, защити, и от друга – копинг стратегии, копинги, стра-
тегии за справяне.  

Изграждането на модела за сравнение ще съдържа, логично, 
термини от областта на психоанализата, чието достижение са 
защитните механизми, и от областите на изследванията върху 
стреса, в контекста на който най-често са и проучванията върху 
копингите.  

Нашето допускане, на база проучване теоретичните и емпи-
ричните достижения в изследванията на психичните защити и 
копинг стратегиите, е че защитите и копингите са реакции за 
контрол и/или справяне с широк кръг дебалансиращи психиката 
фактори, които фактори съдържат потенциал за пораждане на 
тревожност или вече са генерирали такава. Затова и началото на 
изложението ни е свързано с факторите за пораждане на тревожност 
и нарушаване на психичното равновесие.  

 
1. Дебалансиращи психиката фактори и пораждане на 

субективно-сложна ситуация 
 
Първоначалната идея на З. Фройд е, че тревожността се при-

чинява от задръжка или невъзможност за оттичане и съответно 
разтоварване на либидото или сексуалната енергия (Freud, S., 2013), 
т.е. натрупаното либидо поражда тревожност. С появата през           
1926 г. на Inhibitions, Symptoms and Anxiety (Freud, S., 1990) Фройд 
ревизира теорията си за тревожността чрез добавяне на нова 
хипотеза, основана на структурната теория за личността (То, Аз, 
Свръхаз), където предлага постановката за биологичната основа на 
тревожността във връзка с оцеляването на организма, където, при 
появата на множество дразнители, психиката се оказва завладяна, 
фрустрирана или стресирана от тях, т.е. попада в травматична 
ситуация, която се преживява с тревожност. И двете хипотези имат 
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своята едновременна валидност (Brenner, Ch., 1999), от значение е 
изводът, че тревогата е естествен защитен отговор на Аза при 
попадането му в травматична или ситуация на заплаха, която може 
да бъде породена както от пренатоварване на психиката с възбуди, 
които тя не може да овладее или разтовари, или пък при попадането 
в някои ситуации (например на раздяла с близки и др.), които се 
преживяват като заплашващи и т.н. В такива положения на Азa е 
необходима защита. 

Там, където влага и инвестира психични и/или физически 
усилия, е нормалпсихологично личността да очаква релевантен и 
съразмерен на същите усилия резултат или продукт. Субективно 
очертана, тази оценка между очаквано и получено може да породи, 
от една страна, преживяване на удовлетворение, изграждане и 
затвърждаване на положителен Аз-образ, а от друга – дискомфорт, 
тревога, малоценностни изживявания. Стремежът и тенденцията 
към интрапсихично равновесие, иманентно присъщи на човека 
(Adler, А., 1998), довеждат, в първия случай, до относителното хар-
монизиране на контактите на Аза с То, със Свръхаза и с външния 
свят, а във втория случай този стремеж бива блокиран. В ролята на 
блокиращи или дебалансиращи фактори встъпват: стресът, фруст-
раторът, конфликтът (Madolev, V., 2012; Tyson, P., Tyson, R., 1990). 
Тези дебалансиращи психиката фактори се разглеждат като причина 
за пораждане тревожни изживявания, заплаха за самооценката и 
самоуважението, а понякога и до заплашващи физическата цялост 
на организма ситуации. Стресогенната, фрустриращата и конфликт-
ната ситуации имат съществени различия помежду си, но прите-
жават и нещо общо – потенциала да нарушaват емоционалното 
равновесие и да дестабилизират утвърденото самоуважение. Освен 
това, винаги налице за момента е вътрешно преживяване или 
изпадане в положение, които личността не може да овладее или за 
които не може да намери разрешение. Тези случаи се обозначават 
като субективно-сложни ситуации (Vasiliuk, F. Е., 1984), преживя-
ват се със силна тревожност и реална заплаха за ценността на 
личността. 

Психоповеденческото отреагиране на личността, изпаднала в 
подобна субективно-сложна ситуация, може да бъде твърде различ-
но, но по същество се организира около две възможни нива. 
Първото превръща субективно-сложната ситуация в проблемна, 
защото се активизират съзнателни, целенасочени и волеви подходи 
за разрешаване и справяне с травмиращите преживявания и обстоя-
телства, които подходи се наричат копинг стратегии (Carver, C. S., 
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Scheier, M. F., Weintraub, J. K., 1989; Lazarus, R., Folkman, S., 1984) . 
Второто ниво, около което може да се оформи реакцията на лич-
ността в субективно-сложна ситуация, превръща последната в 
защитна, тъй като е налице активизиране, включване на един или 
повече защитни механизми. Те са несъзнавани интрапсихични 
конструкти, имащи за цел да възпрепятстват осъзнаването на 
тревожещи индивида чувства, мисли, намерения за или следствия 
от поведение, неприятни преживявания от конфликти или събития        
и случки, имащи стресогенен и/или фрустриращ характер 
(Karabelyov, S. B., 2013-a).  

Разбира се, има случаи, при които, това разделение на две нива 
се оказва само условно, тъй като психоповеденческата реакция на 
личността може да включва паралелно активизиране на защита и 
копинг или пък последователно задействане на едното и след това 
на другото.  

 
2. Диагностични възможности 
 
2.1. Защитни механизми и психоаналитични възможности 

за идентифицирането им 
 
Защитните механизми са едно от най-големите достижения на 

психоанализата, която първа – в лицето на гениалния си създател 
Зигмунд Фройд – дава системен и научен обяснителен принцип за 
същността и особеностите на психичната защита. Началото в тази 
насока Фройд поставя през 1894 г., когато в The Neuro-Psychoses of 
Defence използва понятието за защита (Freud, S., 1962), заменено в 
някои следващи трудове с изтласкване, но окончателно формули-
рано през 1926 г. в Inhibitions, Symptoms and Anxiety като общо 
обозначение за всички техники, до които прибягва Азът в конфлик-
ти, можещи да доведат до невроза, а самото изтласкване вече бива 
разглеждано като специфичен вид защита (Freud, S., 1990). Психо-
аналитично обучена от баща си, Ана Фройд насочва теоретичния и 
клиничния си интерес към защитните механизми, публикувайки 
през 1936 г. един от основните си трудове – Егото и защитните 
механизми, където, чрез примери от практиката си, онагледява 
специфичността в проявите и динамиката на психичните защити, 
допълвайки споменатото вече определение на Зигмунд Фройд с 
уточнение за характера на конфликитите (срещу които се надигат 
защитните механизми) – породен от представителите на инстинк-
тите и свързаните с тях афекти (Freud, A., 2000). 
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В оптималния си вид психоаналитичната психотерапевтичната 
работа включва постоянен синтез от четири елемента: методът на 
свободните асоциации, анализът на защитните механизми, на 
преносите и на сънищата, като акцент върху някой от тях се дава в 
определени моменти (Freud, S., 2013). От значение е фактът, че 
отделни елементи може и трябва да встъпват чрез спомагателна 
функция по отношение друг или други елементи. Така диагности-
ката, анализът и работата върху защитните механизми може да се 
случва през свободните асоциации, през анализата на сънищата и 
през анализа на преносите като най-мощната съпротива.  

 
2.1.1. Свободни асоциации и защитни механизми 
В психоаналитичната терапия пациентът говори, разказва за 

минали преживявания и сегашни впечатления, признава желанията 
и емоционалните си пориви, като трябва да изпадне в състояние на 
спокойно самонаблюдение, без да се задълбочава в размисъл, и да 
съобщава на лекаря всичките си вътрешни възприятия, чувства, 
мисли, спомени – в реда, в който те изплуват (Freud, S., 1993). Там, 
където Азът се намесва – да коригира, да изопачава, да скрива и т.н. 
– там  е конфликтът; появява се съпротивата; налице е защитният 
механизъм. Съпротивата по време на лечението противодейства на 
стремежа неосъзнаваното да се осъзнае.  

 
2.1.2. Тълкуване на сънищата и защитни механизми 
Работата върху сънищата позволява понякога да бъде прозряно 

действието на защитния механизъм, тъй като в дневния, предимно 
съзнателен живот, възможността за задействането на психична 
защита е по-голяма. Отслабената цензура нощем дава възможност 
изтласканите желания да бъдат изпълнени, като благодарение на 
разрешението на конфликта се стига и до вникване в динамиката на 
задействалата се преди това защита (Freud, S., 1997). Тъй като 
цензурата, макар и отслабена, все пак действа, това изпълнение на 
желанията често става в повече или по-малко изопачен вид. Затова е 
необходимо клиентът да интернализира знанието, че смисълът на 
сънищата е в латентното, а не в проявеното съдържание. 

 
2.1.3. Пренос, контрапренос и защитни механизми 
Нерядко З. Фройд е изтъквал, че преносите, от най-мощната 

съпротива в процеса на терапевтичното взаимоотношение, могат да 
бъдат най-силното оръжие в анализата, ако чрез умело прилагане на 
техниката, бъдат правилно насочени и представляват цяла поредица 
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от по-ранни психологически преживявания, оживяващи наново, но 
не като спомен за отминали събития, а като актуално отношение 
към личността на лекаря (Freud, S., 2009). 

 
2.1.4. Защитни механизми и емпирична диагностика 
Почти единодушно за най-адекватнен инструмент в диагности-

ката на защитните механизми (Wasserman, L. I. и др., 2005) се 
определя Life style index, създаден през 1979 г. от Р. Плутчик и Х. 
Келерман (Plutchik, R., Kellerman, H., Conte, H., 1979). Life style 
index е създаден върху основите на психоеволюционната теория на 
Р. Плутчик и структурната теория за личността на Х. Келерман.  

В качеството на системообразуващ му фактор стои връзката на 
психичната защита с различни афективни състояния и диагно-
стични концепции. Психоеволюционната теория и структурната 
теория за личността предполагат специфична взаимовръзка между 
различните равнища на личността: емоции, защита и диспозицията 
(като наследствена предразположеност към психично заболяване). 
Теорията на Плутчик определя емоциите като комплексен отговор, 
съответстващ на адаптивни биологични процеси, общи за всички 
живи организми. Теорията на Келерман, пък, е пресечна точка 
между психоаналитичните и социалбиологичните концепции в 
обосновката на връзката защитни механизми-емоции: определени 
психични защити са свързани с регулацията на определени емоции.  

При съставянето на въпросника авторите използват различни 
източници, включително психоаналитични трудове, работи по обща 
психопатология и психология. Тези източници насочили авторите 
към съществуването на 16 защитни механизма, образуващи основ-
ната защитна формация на Аза. За тези 16 механизма те създали 224 
айтема, като, в следствие на проведени изследвания, статистически 
обработки и факторен анализ, числото на защитите било сведено до 
8, айтемите – до 97. Осемте защити в този модел са: отрицание, 
изтласкване, регресия, компенсация, проекция, изместване, инте-
лектуализация, формиране на реакция. 

 
2.2. От изследванията на стреса към копинг стратегиите 
 
Минал е половин век, откакто американският психолог Р. 

Лазарус публикува фундаменталния си труд (Lazarus, R., 1966) 
върху стратегиите за справяне със стреса, наричани още копинг 
стратегии. Същевременно почти столетие ни дели от времето, 
когато канадският изследовател от австро-унгарски произход Ханс 
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Селие прави голямото си откритие върху изследването на стреса 
(Selye, H., 1982). В днешно време връзката между копингите и 
стреса стои в основата на множество проведени и провеждащи се 
изследвания по целия свят в рамките на психологията, психиат-
рията, медицината и др.  

 
2.2.1. Реакции при стрес и особеност на стресогенните 

събития 
Общият адаптационен синдром, както го нарича Селие (Selye, 

H., 1982) преминава през три етапа: тревога (срещата със стресора); 
съпротива (използването на ресурси за преодоляване на стресора); 
изтощение (моментът, в който ресурсите са изчерпани и личността е 
напълно податлива към неблагоприятни психични и физиологични 
промени). Стресът не е нещо, което трябва да се избягва, тъй като 
сам по себе си той е една адаптационна реакция. Неблагоприятният 
или увреждащият стрес – наричан дистрес – е този, който раз-
болява.  

Връзката между стреса и болестта е еднозначно призната 
отдавна (Seeman, J., Kenrick, D., 2002). Множество изследвания и 
наблюдения показват болестотворното влияние на стреса за възник-
ването на соматични, психични и психосоматични заболявания 
(Wasserman, L. I., и др., 2005; Smulevich, А. B., 2000; O’Leary, A., 
1990 и др.). 

В литературата се описват няколко основни понятия, чрез 
които се характеризира стресовото събитие. В една насока тези 
събития са извън контрола на личността (Alloy, L. B., Clements, C. 
M., 1992). Преживяването на човека е, че не може да контролира 
случващото си. Това допринася за една друга особеност на тези 
събития – пораждането на несигурност (Lazarus, R. S., Folkman, S., 
1984). Освен това, стресовото събитие – по свой специфичен начин 
– изправя личността пред малко или повече нови изисквания, с 
които тя до този момент не се е сблъсквала (Fenz, W. D., Epstein, S., 
1967). Под стресогенното въздействие на тези особености по 
естествен защитен начин човек реагира с тревожност. 

 
2.2.2. Копинг стратегии и фокус на интерпретация 
Едно ниво в интерпретацията на копингите е от гл.т. тяхната 

ефективност, разделяща ги на конструктивни и деконструктивни 
копинги (Lazarus, R. S., 1991).  

Конструктивните копинги са активни по харктер и целят такава 
трансформация на субективно-сложната ситуация, че да се стигне 
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или до нейното практическо разрешаване, или до такава интрапси-
хична реконструкция, която да има положителен ефект за запаз-
ването на психичното равновесие.  

Деконструктивните копинги, от своя страна, са пасивни по 
природа и имат много малко потенциали относно реалното 
разрешаване на субективно-сложната ситуация.  

Друго ниво в интерпретация на копингите става по посока фор-
мите им на проявление (Granovskaia, R.. М., Nikolskaia, I. М., 1999). 
Групите, които се оформят тук, са три. 

В първата попадат поведенческите копинги, които имат за 
отличителна черта извършването на определена активност по 
отношение разрешаването на субективно-сложните ситуации.  

Втората група се оформя от интелектуалните копинги, свър-
зани с обогатяване на знанието за проблема или пък със специ-
фични превключвания на мисловната дейност към други проблеми. 

Последната група включва емоционалните стратегии, които 
могат да бъдат повече или по-малко конструктивен израз на натру-
паните емоционални преживявания; целенасочено засилване на 
оптимизма; словесен и невербален израз на болката, гнева, страха и 
т.н. 

Едно по-скорошно изследване (Angelova, N. V., 2011) дава въз-
можност за групирането на стратегиите за справяне около три нива: 
1) проблемно-фокусирани (планиране; активно справяне; потискане 
на конкуриращи се активности; въздържане; позитивно преосмис-
ляне; развитие); 2) емоционално-фокусирани (търсене емоционална 
подкрепа; търсене инструментална подкрепа; фокусиране върху 
емоциите и изразяването им; обръщане към религията); 3) неефек-
тивни стратегии (отричане или неприемане на станалото; поведен-
ческа дезангажираност; психична дезангажираност; употреба на 
алкохол и наркотици). 

От направения преглед може да заключим, че копингите са 
такива когнитивни и поведенчески средства и механизми за 
въздействие върху стимулите или условията на средата, целящо 
тяхната трансформация поради интензивния им заплашващ харак-
тер, който те (стимулите и условията) имат за личността или пък 
такава интрапсихична промяна, съзнателно и целенасочено ориен-
тирана към редуциране емоционалното напрежение и стреса. 

 
2.2.3. Копинг стратегии и емпирична диагностика 
Един от най-често прилаганите въпросници за диагностика на 

предпочитаните стратегии за справяне е COPE Inventory (Carver, C. 
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S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K., 1989), адаптиран за българ-
ските условия от А. Русинова-Христова и Г. Карастоянов (Rusinova-
Hristova, А., Karastoianov, G., 2000). Въпросникът оценява различ-
ните начини, по които хората обикновено отговарят на стреса 
посредством изследване специфичните стратегии, които използват, 
разграничени в 14 скали: активно справяне; планиране; потискане 
на конкуриращи се активности; въздържане; търсене инструмен-
тална подкрепа; търсене емоционална подкрепа; позитивно 
преосмисляне и развитие; отричане или неприемане; примиряване 
или приемане на станалото; обръщане към религията; фокусиране 
върху емоциите и изразяването им; поведенческа дезангажираност; 
психична дезангажираност; употреба на алкохол или наркотици.  

 
3. Модел за сравнение 
 
3.1. Цел и форма на действието. Съзнателна и несъзнателна 

природа 
 
Защитните механизми са продукт на несъзнаваната част на 

Аза, реагираща на очакваната или генерирана вече тревожност. С 
появата на Inhibitions, Symptoms and Anxiety през 1926 г. З. Фройд 
ревизира теорията си за тревожността, която теория се основава на 
структурната хипотеза за душевния свят на личността (То, Аз и 
Свръхаз). Азът реагира със защита при конфликт, породен от 
динамиката в отношенията му с другите две структури и/или в 
ситуация на заплаха от външния свят. Целта е психиката да не се 
претовари от възбуди, нарушаващи душевния баланс, както и да се 
регира така на външния дразнител, че да не бъде наранено самоува-
жението, самооценката, психичното блгополучие. Несъзнаваната 
природа на психичната защита предполага, че извън съзнанието 
остават както целите, поради които се активизира защитата, така и 
ефектите от действието й. Многообразието от форми на защитите 
позволява до съзнанието да не достига обезценяваща информция – 
както е при изтласкването, отрицанието, проекцията и др. (Freud, 
А., 2000), или да достигне, но трансформирана, преработена, 
изопачена, така че да не съдържа тревожещи потенциали – както е 
при рационализацията, формирането на реакция, интелектуа-
лизацията и др. (Brenner, Ch., 1999).  

При копингите травмиращата ситуация е съзнавана като такава 
и самите подходи, които се прилагат, носят характеристиките на 
целеносоченост, планираност, съзнателно регулиране. От една стра-
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на копингът влияе върху оценката на стресовото преживяване, 
показател е за потребността от преобразуване на наличните усло-
вия, а от друга – самият копинг е резултат от съзнателно взето 
решение (Angelova, N. V., 2011). Съвременното разбиране за 
копингите става през биопсихосоциалния подход в изследванията 
на стреса, израз на хипотезата, че както съвместно свързани във 
възприемането на стреса са биологични, психични и социални 
фактори, така и съответната многофакторност детерминира 
характера, честотата и вида на копинг отговора. 

 
3.2. Индивидуални особености при защитните механизми и 

копинг стратегиите 
 
Наше изследване върху 204 студенти показа, че съществуват 

някои статистически значими различия в използването на защитни 
механизми по отношение пола и курса на изследваните лица 
(Karabelyov, S. B., 2012). По отношение пола: установяваме, че към 
изтласкването проявяват по-голям афинитет мъжете студенти, 
отколкото жените. Така изтласкването се явява по-предпочитано 
средство за мъжете студенти за блокиране достъпа до съзнанието на 
травмираща информация; на мисли и чувства, които могат да 
породят тревожност; на импулси, характеризиращи се с агресивена 
и сексуална компонента (Freud, S., 2013). За жените сред студентите 
изтласкването не се оказва толкова успешна несъзнавана стратегия 
за предпазване от разстройваща психичния свят информация. 
Разлики се установяват и по отношение регресията и формирането 
на реакцията: и двете се оказват по-предпочитани от жените 
студенти. При регресията се активират поведение и цялостно функ-
циониране на психотелесния апарат, целесъобразни за по-ранен 
етап от развитието на личността или търсенето на обекти и лица, 
към които личността има фиксация (Brenner, Ch., 1999). При 
формирането на реакция е налице една своеобразна подмяна (Freud, 
А., 2000) на импулси (често агресивни и сексуални) с точно проти-
воположните им. Друго наше изследване (Karabelyov, S. B., 2014) 
разкри и проекцията като значително по-предпочитана стратегия от 
жените.  

Относно курса на обучение регресията се оказва значително 
по-предпочитана от четвъртокурсниците в сравнение с първокурс-
ниците, а отрицанието много по-прилагано от студентите в трети 
курс в сравнение с тези от първи. 
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По отношение пола установяваме и разлика във възможността 
за идентифициране на защита, когато тя е представена на 
изследваното лице като откъс текст от роман, описващ проявление 
и използване на самата защита от литературен герой (Karabelyov, S. 
B., 2014). Тази разлика се състои в по-висока възможност на 
жените, в сравнение с мъжете, за идентификация на отрицанието 
като психична защита, когато то е представено в литературен текст, 
в който героят използва такава защита за справяне с травматична 
ситуация.  

Сред копинг стратегиите планирането, което включва тактиче-
ска и стратегическа подготовка, е сравнително по-предпочитано от 
мъжете (Angelova, N. V., 2011). При останалите копинги, за които се 
установява статистически значимо различие във връзка с пола, 
доминация в прилагането им имат жените. Тези копинги са: търсе-
нето на инструментална подкрепа (търсене на информация, съвет, 
помощ); търсене на емоционална подкрепа (израз на потребността 
от подкрепа, съчувствие, съпреживяване); обръщане към религията; 
фокусирането върху емоции (насоченост към изразяване на въз-
никнали в отговор на стресора преживявания); психична дезанга-
жираност (неглижиране на проблема и използването на дейности, 
отдалечаващи мисленето от него, като мечтаене и др.). 

Изследвания показват (Folkman, S., Lazarus, R., Pimley, S., 
Novacek, J., 1987), че разликите в използването на копинги се детер-
минират от актуалните преживявания на личността, характерни за 
възрастта, в която се намира. Така напр. колкото по-възрастни 
стават хората, толкова повече започват да прилагат стратегии за 
поддържане на здравето.  

Други фактори са културната принадлежност, социално-иконо-
мическия статус, професионалната принадлежност. 

Местоживеенето също оказва влияние върху вида на използ-
вания копинг (Angelova, N. V., 2011). Поемането на отговорност и 
дистанциране са копинги, по-характерни за живущите в по-малките 
градове.  

 
3.3. Адаптивни и дезадаптивни потенциали 
 
Защитните механизми се отличават както с решаваща роля за 

запазване душевния баланс, така и със сериозни дезадаптационни 
функции. Адаптивната им роля е свързана с недопускане до съзна-
нието на обезценяваща Аза информация, с трансформиране на 
неприемливи мотиви, с изключване от съзнателната сфера на 
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знания за неприятни поведения и мисли. Използването на някои 
защити може да доведе до значителни положителни промени за 
личността като цяло. Напр. при компенсацията – една сравнително 
широко използвана защита поради мощността и мащабността на 
следствията от нея – личността може да концентрира усилия върху 
възприемано слабо място с цел превръщането му в силно или пък да 
се съсредоточи върху други области от психосоматичния апарат, 
чрез засилването на които да се повиши самооценката на личността 
(Karabelyov, S. B., 2016). Сублимацията – защита, определяна като 
зряла (Vaillant, G., 1992) и като „перфектен защитен механизъм” 
(Nikolova, V., 2006) – е изместване на целта на инстинкта в 
съответствие с по-висши социални дейности (Freud, А., 2000), т.е. 
пренасочване на сексуалната и агресивната енергия в социално 
одобряеми и приемани действия. В основата на сублимацията стоят 
неприлични, забранени желания, които се проявяват с помощта на 
въображението в произведения на изкуството, културата, науката, 
спорта, политиката (Nikolova, V., 2006). Примери за сублимация ни 
дава още Фридрих Ницше, който определя състраданието и любов-
та към човечеството като разивитие на половия нагон; справед-
ливостта като развитие на нагона за отмъщение; добродетелта като 
наслада от съпротивата и волята за власт (Nietzsche, F., 1996). 

Функционирането на защитите, обаче, е свързано с редица 
опасности и негативни ефекти за психичния апарат. В голяма 
степен съответното се случва тогава, когато защитата се е прова-
лила в опита си за справяне с травматичния носител или пък 
толкова много и често се включва, че се е превърнала в ригиден 
стереотип за справяне с широк кръг тревожещи обстоятелства. 
Психичните защити могат да имат етиопатогенетична роля при 
някои психогенни и невротични разстройства, и могат да бъдат 
симптом при конкретни личностни разстройства, психосоматични 
заболявания и ендогенни психични разстройства (Aleksiev, А., 2010; 
Wasserman, L. I. и др., 2005; Karabelyov, S. B., 2013-b; Freud, А., 
2000; Freud, S., 2013). Изтласкването вероятно е защитата, на чиято 
връзка с болестните явления се отделя най-голямо влияние. То 
заема уникална позиция сред другите защитни механизми, тъй като 
е способно да овладява мощни инстинктивни импулси, пред които 
другите механизми са неефективни. Тази му мощ има своята огром-
на цена: елиминирането и отдръпването от съзнанието на големи 
сфери от инстинктивния и афективния живот може да разруши 
интегритета на личността (Freud, А., 2000). 
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Адаптивните потенциали на копингите са по-отчетливи при 
определяните като конструктивни, а също и при проблем-фоку-
сираните и поведенчески копинг стратегии.  

Прилагащите конструктивни стратегии за справяне хора умеят 
да разрешават трудностите, пред които се изправят, заявявайки себе 
си и позицията си, но и без да накърняват останалите; които, също 
така, ако преценят, че има други, които са по-компетентни от тях по 
даден проблем, не се притесняват да се обърнат за информационна, 
техническа, практическа или друга подкрепа. В случаите, в които 
тревожещият фактор не подлежи на редукция и отстраняване, 
прилагащите конструктивен копинг личности умеят да претълкуват 
ситуацията, да сменят погледа върху случилото се (Angelova, N. V., 
2011; Velikova-Tzonkova, B., 2012; Lazarus, R. S., Folkman, S., 1984).  

Поведенческите копинги се отличават с висока ефективност по 
отношение реалното справяне с проблема (Lazarus, R. S., 1966). 
Дейностите тук са такива като разработване и апробиране на страте-
гии и методи за разрешване на проблема; търсене сътрудничество и 
подкрепа от други; разширяване диапазона на реално осъществя-
ваните дейности с цел включване на други, които да дадат възмож-
ност за компенсация и т.н. 

Прилагането на интелектуалните копинги дава набавяне на 
нова, потребностна информация за актуалното проблемно преживя-
ване (Granovskaia, R. М., Nikolskaia, I. М., 1999), така че да се раз-
шири знанието за фрустратора, за динамиката на конфликта, за 
стресогенния носител; тук също се включва и такава съзнателна и 
целенасочена интрапсихична активност по посока превключване 
мисленето към по-значими и актуални преживявания и потреб-
ности. 

Емоционалните стратегии дават възможност за реално словес-
но и поведенческо разтоварване на натрупаните негативни прежи-
вявания или пък концентриране върху нагласи, мисли и чувства, 
имащи положителен характер за личността (Lazarus, R. S. (1991).  

Деконструктивните копинги са тези, с които преимуществено 
се свързват неадаптивните или пасивно адаптивните потенциали на 
стратегиите за справяне (Lazarus, R. S., Folkman, S., 1984). Те при-
тежават възможности за редуциране на негативните преживявания 
и за отдалечаване човека от тревожещия фактор, но не и да 
елиминират последния или да го преобразуват, така че да не съдър-
жа дебалансиращи психиката потенциали. Прилагащите декон-
структивни копинги личности препочитат да отлагат взимането на 
решения и разработването на стратегии за разрешаване проблема 
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или да се отдалечат, да избягат от стресогенните носители. Така 
травматичният фактор не се отстранява и продължава да действа. 
Постоянните опити на личността да отбегне него и други, сходни на 
него, я поставят в позиция на постоянна пасивна враждебност и 
често преживяване на тревожност.  

 
Заключение 
 
Защитните механизми и копинг стратегиите имат своето 

значимо място в саморегулативната система на личността. Като 
средства за справяне с тревожността от стресогенни, конфликтни и 
фрустрационни преживявания и ситуации, копингите и защитите 
имат водеща роля в запазването на душевното равновесие и 
психичното благополучие. Наред с това, както имахме възможност 
да изтъкнем, съществуват обстоятелства и фактори, при които 
психичните защити и стратегиите за справяне могат да бъдат както 
неефективни, така и да доведат до дезадаптационни прояви и 
състояния. Безспорен е фактът, обаче, че цялостната саморегулация 
на личността се нуждае и от несъзнаваните механизми за възпрепят-
стване и/или редуциране на тревожността, и от съзнателните и 
целенасочени прояви на копингите.  
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ЕМОЦИОНАЛНО ИЗТОЩЕНИЕ И ДЕХУМАНИЗАЦИЯ ПРИ 
BURNOUT СИНДРОМ СРЕД РАБОТЕЩИТЕ ХУМАННИ 

ПРОФЕСИИ – ЗАВИСИМОСТИ С ОБЩИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТАТА 

 
Анета Мишева 

СБАЛК, В. Търново, България, е mail: an_misheva@abv.bg 
 

Резюме: В статията се дискутира зависимостта на честотата на 
проява на емоционално изтощение и дехуманизацият при Бърнаут 
синдрома и общите характеристики на работа. Направено е изследване 
сред 119 лица, упражняващи хуманни професии, на възраст 20-69 г. 
Получените резултати очертават зависимост между умерената и висо-
ката честота на бърнаут синдрома с частичното или пълно неудовлет-
ворение от ОХР. Тази зависимост показа полова, възрастова, професио-
нална и ролева специфичност. 

Ключови думи: гняв, Бърнаут синдром, MBI, хуманни професии 
 

EMOTIONAL EXHAUSTION AND DEHUMANIZATION IN BURNOUT 
SYNDROME AMONG WORKERS HUMANE PROFESSIONS – 

DEPENDENCIES WITH THE GENERAL CHARACTERISTICS OF 
THE WORK 

 
Aneta Misheva 

Specialized Hospital for Active Treatment in Cardiology – V. Tarnovo, 
Bulgaria, е-mail: an_misheva@abv.bg 

 
Summary: The article discusses the dependence of frequency of emotional 

exhaustion occurrence and burnout syndrome dehumanization and general 
characteristics of work. It has been done a survey among 119 people, practicing 
humane professions, age 20-69. 

The results indicate the dependence between moderate and high rate of 
burnout syndrome with partial or complete dissatisfaction with general 
characteristics of work. This dependence showed gender, age, professional and 
role specificity. 

Key words: burnout syndrome, emotional exhaustion, dehumanization, 
general characteristics of work, humane professions. 

 
Увод 
Синдромът на прегарянето е известен от 1974 г., когато 

американският клиничен психолог Herbert J. Freudenberg наблюдава 
и изследва необичайни промени сред колегите си. Тогава за първи 
път обособява и въвежда в научната литература т.н. Burnout - 
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„Синдром на професионалното прегаряне”. Много литературни 
източници го определят като „Индидидуално преживяване в 
контекста на работата ”, а сред различните автори има съгласие по 
три от най-важните характеризиращи го дименсии: емоционално 
изтощение, дехуманизация и негативно себевъзприемане в профе-
сионален аспект (Ценова, Б.,1993, Мишева, А. 2015). Емоционал-
ното изтощение е субективно чувство на изчерпване, безразличие, 
хронична умора, а Дехуманизацията се свързва с проява на нега-
тивно отношение към зависещите реципиенти (пациенти, клиенти, 
ученици, колеги), достигащо до цинизъм (Янакиева, С., 2012).  

Дългогодишни изследвания очертават съвременната рамка на 
Бърнаут синдрома като интегритет на индивидуални и ситуационни 
фактори(Ценова, Б.,1993; Ценова, Б., 2008; Lee R, 1996; Leiter, M., 
2000; Maslach, C. 1998, Schaufeli, W., 1993; Schaufeli, W., 2004).  

От индивидуалните фактори възрастта е доказан силен 
предиктор за Емоционално изтощение (Lau, P. S. Y., Yuen, M. T. & 
Chan, R. M. C. (2005). По младите, в сравнение с 30-40 г. са по-пред-
разположени към Бърнаут-синдром (Maslach, C., Schaufeli, W. B. & 
Leiter, M. P. (2001); Ценова, Б. 1996, 2003, 2008; Радев Е., 2013). А 
полът е демографски показател със специфична предразположеност 
към БА – повишена дехуманизация при мъжете и повишено 
емоционално изтощение при жените, а по-високото образование се 
свързва с по-високи стойности на БА подскалите(Ценова Б., 2008). 

Много изследвания твърдят, че външните(ситуационни) факто-
ри са водещи за БА (Cherniss, C.,1993; Maslach, C., et all, 2001). 
Редица автори посочват факторите на работната среда като най-
честа причина за поява и развитие на БА. Сред тях са претовар-
ването, ролевата неяснота и ролевите конфликти, невъзможността 
за контрол върху работата, неефективна комуникация и липса на 
положителна обратна връзка, стресогенни междуличности отноше-
ния, бюрократичност на системата и др. (Ненова, А., Рашева, А., 
Ценова, Б. и др.2003). Ценова, Б. (1996) посочва, че при хронично 
несъответствие между работещия и шестте ключови области на 
работната среда(трудово натоварване, контрол, възнаграждаване, 
общност, справедливост и ценности) е вероятно възникването на 
БА, който на свой ред води до редица отрицателни последствия за 
индивида и организацията. В тази връзка авторката разглежда БА 
като медиатор на причинната връзка. 

Известен е и т.нар. „ценностен стрес”, който е в резултат от 
невъзможността личността да реализира ценностите си (Байчинска, 
К., 1994). Ценности като обществено признание и полза от труда за 

 388 



обществото определят т.нар. „социални професии”. Лекарите, учи-
телите, психолозите попадат в тази категорията, при която е 
характерно „даването” и „получаването” на помощ. От едната 
страна са даващите компетентна помощ, а от другата са получава-
щите я(зависимите от професионалиста пациенти/клиенти) (Ценова, 
Б., 1993). 

Цел на изследването: Да се докаже, че честотата на емоцио-
налното изтощение и дехуманизацията на Бърнаут синдрома са в 
зависимост от общите характеристики на работата. 

 
Методика  
 
Изследването се проведе в периода ХІ.2014–ІV.2015 г. сред 119 

участници от община Велико Търново – 20 лекари, 20 мед.сестри, 
13 санитари, 6 други медицински специалисти; 20 психолози, 20 
педагози и 20 социални работници на възраст от 20 г. до 69 г. 

 
Използвани въпросници:  
1. Бърнаут – адаптираният най-широко разпространен въпрос-

ник на Maslach (Maslach Burnout Inventory, MBI), включващ 22 
въпроса с 3 подскали: „Емоционално изтощение”(ЕИ); „Дехумани-
зация”(ДХ) – безразлично отношение към зависимите от грижата на 
професионалиста лица, стигащо до цинизъм; „Работоспособност” 
(РA) – субективно чувство за ефективност и компетентност 
(честота)( Maslach C., Jackson S.E.,1981;  Ценова, Б. , 1992.;  Ненова 
А., Рашева А., Ценова Б., Даскалов К., Маринов И., 2005)  

2. Социално-демографски характеристики – собствена анкетна 
карта, чрез която бе събрана информация за пол, възраст, семейно 
положение, образование, професионална принадлежност и ръковод-
на или изпълнителска позиция на анкетираните; 

3. Въпросник за изследване на общите характеристики в 
работата (ОХР) от 11 въпроса. Определят се взаимоотношения с 
началници и колеги; удовлетвореност от материалните придобивки 
и работното време; зачитане на мнението при управление; оценка на 
атмосферата на работното място; информираност за правилата на 
труд и безопасност(Ненова, А., Рашева, А., Ценова, Б., Даскалов, К., 
Маринов, И., 2005); 

4. Статистически методи – данните са обработени статисти-
чески чрез SPSS v. 19 –дескриптивен, корелационен, вариационен и 
сравнителен анализи, и Cronbach's Alpha – изчисляване на коефи-
циент за вътрешна консистентност на скалите. 
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Резултати 
 
1. Социално-демографски характеристики  
 
Обхванати бяха 119 лица, работещи хуманни професии като 

21,8% от тях са мъже, а 78,2% жени, на възраст от 20 г. до 69 г. 
Възрастово се разпределиха в 5 групи – 20–29 г. (5%); 30–39 г. 
(24,4%); 40–49 г. (36,1 %), 50–59 г. (24,4 %) и 60–69 г. (10,1%). От 
тях 16,8% работят като лекари; 16,8 % са медицински сестри; 10,9% 
– санитари; 16,8% – психолози; 16,8% – педагози, 6,8% – социални 
работници и 5% – други медицински специалисти. Ръководителите 
са 10,9%, а изпълнителите – 89,1%. Разпределението по семеен 
статус показа, че 19,3% са женени, а 0,8% неженени; 47,9% са 
омъжените, а 10,9% неомъжени; разведените са 11,8%; съжител-
стващите на семейни начала – 6,7% и във вдовство са 2,5%. 

Жените са повече от мъжете, в предвид статистическата 
информация, че в хуманните професии работят повече жени. 
(Христов, Ж. и др., 2002) 

 
2. Резултати от изследването на Бърнаут синдром(БА)  
 

Таблица 1 
Бърнаут синдром – честота по подскали: Емоционално изтощение 

(ЕИ), Работоспособност (РА), Дехуманизация (ДХ)  
и Бърнаут индекс (БИ) 

Честота Подскали БА (в %)   
 ЕИ РА ДХ БИ 

Никога 29,79 2,65 65,54 34,73 
Няколко пъти годишно 25,76 6,94 15,62 20,47 
Един път месечно 9,42 4,94 6,95 8,67 
Няколко пъти месечно 14 11,23 4,22 7,87 
Един път седмично 6,26 6,74 2,13 3,67 
Няколко пъти седмично 9,14 28,16 1,32 7,3 
Всеки ден 4,94 35,3 1,46 15,96 
Без отговор 1,16 5,45 3,04 6,73 

 
Изследването показа, че по-голяма част от отговорите харак-

теризират ниска честота на БА (табл. 1).  
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В подскали „ЕИ”, „ДХ”, „БИ” преобладават отговори „Никога” 
(29,79%; 65,54%; 34,73%) и „Няколоко пъти в годината” (25,76%; 
15,62%; 20,47%). Във високата честота на БА попадат отговори 
всеки ден (4,94%; 1,46%; 15,96%) и „Няколко пъти в седмицата” 
(9,14%; 1,32%; 7,3%). В подскала „РА” характерното за ниска 
честота на БА са отговорите на 35,3% „Всеки ден” и 28,16% 
„Няколко пъти в седмицата”. По-високи стойности на БА се доказа 
при 2,65% от извадката, които отговориха „Никога” и 6,94%, 
отговориха „Всеки ден”. Cronbach's Alpha показа много добра 
надеждност на БА - 0,831; ЕИ - 0,889; РА - 0,832; ДХ - 0,756. 

 
3. Фактори на работната среда и условията на труд 
 

Таблица 2 
Общи характеристики на работата (в %) – разпределение  

по честота на отговор „Да” 
Твърдение Да Отчасти Не 

Без 
отговор 

1. Запознати ли сте добре с правилата  и 
изискванията за здраве и безопасност? 84,9 12,6 2,5 - 
2. Работното време отговаря ли на Вашите 
изисквания? 77,3 21,8 0,8 - 
3. Атмосферата на работното място като цяло 
добра ли е? 58,8 36,1 5,0 - 
4. Доволни ли сте от колегите си? 50,4 45,4 4,2 - 
5. Доволни ли сте от началниците си? 50,4 45,4 4,2 - 
6. Работещите достатъчно ли са информирани 
за събитията в заведението, в което работите? 41,2 42,9 16,0 - 
7. Трудът Ви оценен ли е от началниците Ви? 39,5 47,1 12,6 0,8 
8. Има ли случаи на онеправдание и потискане? 29,4 21,8 47,9 0,8 
9. Обръща ли се достатъчно внимание на 
мнението на персонала в хода на ежедневното 
управление? 28,6 44,5 26,1 0,8 
10. Доволни ли сте от социалните придобивки? 25,2 42,0 29,4 3,4 
11. Тревожите ли се за своето работно място? 20,2 26,9 52,1 0,8 

 
В табл. 2 са показани отговорите на въпросите за работната 

среда и условията на труд. Като цяло изследването показа висока 
информираност за правилата на работа, удовлетвореност от работ-
ното време и признание за добра атмосфера на работното място. От 
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друга страна сравнително висок е процентът на работещите, които 
признават за случаи на онеправдание и потискане (29,4%), които не 
са доволни от социалните придобивки (29,4%) и от невземането на 
мнението им в ежедневното управление (26,1%). Повече от 40% от 
участниците дават отговори „Отчасти” в близо 55% от твърденията. 
Най-многобройни са тези, които смятат, че трудът им само отчасти 
е оценен от началниците (47,1%), а 45,4% отчасти са доволни от 
началници и колеги, както и че само отчасти се обръща достатъчно 
внимание на мнението им в ежедневното управление (44,5%). 
Cronbach ' s Alpha на ОХР - 0,632. 

 
4. Корелационни зависимости 
 

Таблица 3 
Корелационни зависимости между: Общи характеристики на 

работата (ОХР) и подскалите на Бърнаут синдром – Емоционално 
изтощение(ЕИ), Работоспособност (РA), Дехуманизация (ДХ)  

и Бърнаут-индекс (БИ) 
 

   N                   Величини OХР ЕИ РА ДХ БИ 
119 OХР 1 ,449** -,125 ,197* ,108 

 

* Статистически значима разлика (P<0,05)  
** Статистически значима разлика (P<0,01) 

 
Видно от табл. 3 е, че между общите характеристики на рабо-

тата и подскала „ЕИ” на Бърнаут синдрома се доказа умерена 
корелационна зависимост (P<0,01) и слаба с подскала „ДХ” 
(P<0,05). Анализ показа корелации на 82% от твърденията на ОХР с 
твърденията от подскала „ЕИ” като „Доволни ли сте от социалните 
придобивки” и „Атмосферата на работното място като цяло добра 
ли е” показаха статистическа зависимост със 100% от твърденията 
за „ЕИ”; „Доволни ли сте от началниците” и „Обръща ли се 
достатъчно внимание на мнението на работещите в хода на 
ежедневното управление” – корелации с 89% от твърденията на 
подскала „ЕИ”, а „Трудът Ви оценен ли е от началниците” – със 
78%. „Доволни ли сте от колегите” корелират с 67% от твърденията, 
а „Работещите достатъчно ли са информирани за събитията в 
заведението, в което работят” и „Има ли случаи на онеправдание и 
потискане” – с 44 %.  

От подскала „ДХ” най-много твърдения (60%) показаха коре-
лационна зависимост с 36% от твърденията на ОХР като отново 
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водещи са „Доволни ли сте от социалните придобивки” и „Атмо-
сферата на работното място като цяло добра ли е”; 40% корелираха 
с  „Доволни ли сте от началниците”, „Обръща ли се достатъчно 
внимание на мнението на работещите в хода на ежедневното 
управление” и „Има ли случаи на онеправдание и потискане”, а 20% 
с „Трудът Ви оценен ли е от началниците”.  

 
В предвид описаните резултати се направиха допълнителни 

анализи, които детайлизираха корелационните зависимости по пол, 
възраст, професия и ръководители/изпълнители.  

 
Пол: При мъжете и жените общите характеристики на работата 

(ОХР) умерено корелират с подскала „ЕИ” (P<0,05). Като водеща 
причина за емоционално изтощение от работата мъжете посочват 
социалните придобивки като 27% от тях не са, а други 39% само 
отчасти са удовлетворени от тях. Емоционално изтощени са 12 %, 
които попадат във високата честота на БА, а други 42%-в 
умерената. 

При жените ЕИ е в зависимост от почти всички ОХР. Водещи 
за емоционалното им изтощение се оказаха чувството, че в работата 
си влагат твърде много усилия (22% умерена и 34% голяма честота 
на БА), породено от неудовлетвореност от социалните придобивки 
(40% отчасти и 30% не са удовлетворени от тях) и работата с хора 
по цял ден е нещо, което наистина ги напряга (37% умерена и 12% 
голяма честота на БА) като последица от отношенията с 
началниците (43% отчасти и 4% не са доволни от тях). Чувството, 
че са фрустрирани от работата си (26% умерена и 9% голяма 
честота на БА) пак е свързано с отношенията с началниците им(43% 
отчасти и 4% не са доволни от тях).  

 
Възраст: При 30-39 г. общите характеристики на работа 

корелират значително с „ЕИ” (P<0,01) и умерено с „РА” (P<0,05). 
Водещи за емоционалното им изтощение са  напрежение вследствие 
на работата с хора по цял ден (28% умерена и 14% висока честота 
на БА), свързано от една страна с неоценката на труда от 
началниците им (38% отчасти и 14% не са оценени от тях), а от 
друга – с колегиални взаимоотношенията (48% са отчасти удовлет-
ворени). Чувството, че влагат твърде много усилия в работата (24% 
умерена и 24% висока честота на БА) кореспондира с атмосферата 
на работното място като 34% отчасти и 3% не са доволни от нея.  
При 50-59 г. зависимостите са най-многобройни и с по-голяма сила, 
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в сравнение с всички изследвани. Общите характеристики на 
работата корелират значително с „ДХ” (P<0,01), и умерено – с „ЕИ” 
(P<0,01). Водещо за дехуманизацията се оказа чувството, че 
реципиентите обвиняват за някои от проблемите си оказващите им 
помощ, в корелации с оценката на труда от началника (на 21% 
трудът им не е оценен, а при 48% – само отчасти), както и с неудов-
летворението от началниците (7% пълно и 38% отчасти неудов-
летворение). За емоционалното изтощение на тази възрастова група 
определящи се оказаха голямото напрежение вследствие на 
работата с хора по цял ден, чувството за изразходеност в края на 
работния ден и влагането на твърде много усилия в работата, във 
връзка със социалните придобивки на работното място като между 
31-38% отчасти не са доволни от тях, а други 35% изобщо.    

Не се доказаха корелационни зависимости в групите на 20–          
29 г., 40-49 г. и 60-69 г. 

 
Професия: Най-многобройни статистически зависимости се 

оказаха при соцалните работници като общите характеристики на 
работата корелират значително (P<0,01) с подскали”ДХ” и „РА”, и 
умерено (P<0,05) с „ЕИ”. При психолозите се доказа, че общите 
характеристики на работата корелират значително (P<0,05) с „ЕИ”, 
а при медицинските сестри тази корелация е умерена (P<0,05). 
Емоционалното изтощение при социалните работници се определя  
от голямото напрежение вследствие на работата с хора по цял ден 
(60% умерена и 10% висока честота на БА), в зависимост с 
тревогата за работното място (25% да и 35% отчасти се тревожат за 
това) и социалните придобивки (35% не и 45% отчасти са удовлет-
ворени от тях); както и от твърде многото усилия, влагани в 
работата (20% умерена и 45% висока честота на БА), в зависимост 
от правилата за здраве и безопасност (40% не и 35% отчасти са 
добре запознати с тях). При 60% от социалните работници деху-
манизацията се проявява с чувството, че реципиентите ги обвиняват 
за някои от проблемите си като е в зависимост от информираността 
за събитията в институцията, в която работят и от оценката на 
началниците към техния труд (отг. 70% отчасти и 10% не). При 
психолозите чувството, че са накрая на силите си (30% умерена и 
5% висока частота на БА) е в зависимост от онеправданието и 
потискането на работа като при 25% има, а при 20% частично има 
такива случаи. Докато влагането на твърде много усилия в работата 
(35% умерена и 5% висока честота на БА) е в зависимост от 
подценяване на мнението в хода на ежедневното управление (при 
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45% отчасти и при 20% не се взема под внимание). Голямото 
напрежение при ежедневната им работа с хора(45% умерена и 10% 
висока честота на БА) пък е в зависимост от колегиалните взаимо-
отношения (30% отчасти са удовлетворени от това). Водещ за „ЕИ” 
на медицинските сестри се оказва стресът от работата при непо-
средствен контакт с хора (5% умерена честота на БА), който е в 
зависимост от неинформираността за събитията на работното място 
(35% отчасти и 25% не са информирани); влагането на твърде много 
усилия в работата (15% умерена и 35% висока честота на БА), в 
зависимост със социалните придобивки (35% отчасти и 30% не са 
доволни от тях) и потискането от работата (35% умерена и 5% 
висока честота на БА) зависещо от атмосферата на работното място 
(45% и 5% не са доволни от нея). При лекарите, санитарите и 
педагозите не се доказаха корелационни зависимости. 

 
Ръководители/изпълнители: При изпълнителите статистиче-

ската зависимост между общите характеристики на работата и „ЕИ” 
е умерена (P<0,01) и слаба с „ДХ” (P<0,05). Най-съществени за 
емоционалното изтощение на изпълнители се оказаха потискането 
им от работата (25% умерена и 5% висока честота на БА), в 
зависимост от удовлетворението от началниците им (45% отчасти и 
5% не са удовлетворени от това)  и атмосферата на работното място 
(39% отчасти и 5% не са удовлетворени от тях); и влагането на 
твърде много усилия в работата (31% висока и 24% умерена честота 
на БА), в зависимост от социалните придобивки (39% отчасти, а 
29% не са удовлетворени от тях). За подскала „ДХ” водещи са 
чувството, че реципиентите ги обвиняват за някои от проблемите си 
(25% умерена и 3% висока честота на БА), в зависимост с оценката 
на труда им от началника (45% отчасти и 12% не са оценени 
подобаващо), и с удовлетворението от началника (41% отчасти и 
5% не са доволни от него); както и това, че към някои реципиенти 
се отнасят като към безличини обекти (23% умерена и 4% висока 
честота на БА), свързано с потискане и онеправдание на работното 
място (31% имат, а 26% отчасти имат такъв проблем).   

При ръководителите не се доказаха общи корелационни 
зависимости.  

 
Обсъждане 
Направеното емпирично изследване показа, че при лицата, 

работещи хуманни професии „Емоционалното изтощение” (ЕИ) 
покрива целия спектър на прояви – от субективно емоционално 
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изтощение от работата до чувството, че са накрая на силите си. 
„Дехуманизацията” (ДХ) се доказа, че се проявява с чувството, че 
реципиентите ги обвиняват за някои от проблемите си и че към 
някои от тях се отнасят като към безлични обекти. Честотата на 
проявите приоритетно е умерена и в по-малък % – висока. За „ЕИ” 
водещ фактор на работната среда е неудовлетворението от социал-
ните придобивки. Както е посочено на табл. 2 неудовлетворението е 
71,4% като бе доказана корелация с пола, възрастта, професията и 
изпълнителския статус. За този фактор не се доказа свързаност с 
прояви на дехуманизация (ДХ). Както пише Ценова, Б. недостатъч-
ните социални ресурси са част от неблагоприятните характеристики 
на работата и че са повишен риск за здравето. Гореописаните данни 
са още едно емпирично доказателство за това. Някои автори 
посочват, че незадоволените индивидуални очаквания за това, което 
дадена организация може да даде на работещите също може да 
доведе до Бърнаут (Jackson, S.E. et all, 1986; Радев Е., 2013). 
Въпреки, че атмосферата на работното място като цяло бе оценена 
като добра (табл.2) се доказа, че има връзка с прояви на емо-
ционално изтощение сред 30–39 г., медицинските сестри и изпъл-
нителите, но няма корелация с прояви на дехуманизация. Атмосфе-
рата на работното място отразява психоклимата в една организация 
и може да бъде конструктивна(мощен стимул за разгръщане на 
индивидуалния работен, емоционален и мотивационен потенциал), 
но и деструктивна – с Бърнаут пряви. Друг важен фактор за прояви 
на БА се оказа началникът – авторитетната фигура, която дава 
задачите, осъществява контрола и оценява труда. Взаимоотно-
шенията с началника са важни за появата и развитието на Бърнаут, 
тъй като е доказано, че липсата на подкрепа от ръководителите е 
предиктор на трите дименсии на БА (Радев, Е., 2013). Несъот-
ветствието между високите очаквания и реалните резултати пока-
заха при близо 50% неудовлетворение от началника, което при 
изпълнителите и жените се доказа, че е свързано с проявите на 
„ЕИ”, а при изпълнителите и 50–59 г. – с „ДХ”. Част от тази 
неудовлетвореност се доказа като неоценен от началника труд и при 
изпълнителите, социалните работници и 50-59 г. се оказва детер-
миниращ фактор за прояви на „ДХ”, а при 30-39 г. за „ЕИ”. Според 
някои изследователи конфликтните междуличностни отношения са 
силен и най-важен източник на прегаряне в работата, а липсващата 
или недостатъчната подкрепа може да доведе до хроничен стрес и 
БА (Gaines, J. & Jermier, J. M., 1983). Неудовлетворителните коле-
гиални отношения (и то в  аспектите на конфликт и на отсъстваща 
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социална подкрепа) и случаите на онеправдание и потискане се 
доказаха свързани с прояви на емоционално изтощение при психо-
лозите. При социалните работници емоционалното изтощение е 
свързано пък с непознаването на правилата за здраве и безопасност 
и тревогата за работното място. 

Както посочват Maslach, C., Schaufeli, W. B. & Leiter, M. P., 
2001 Бърнаутът е по-скоро социален, отколкото индивидуален 
феномен, тъй като ситуационните фактори са по-значими, откол-
кото демографските и личностовите променливи. В тази връзка 
доказано свързани сред изследваните се потвърдиха честотата на 
прояви на емоционално изтощение и дехуманизация с неудовлетво-
рението от общите характеристики на работа(по-скоро отчасти и 
по-малко пълно). 

 
Изводи 
 
Направеното емпирично изследване показа, че при лицата, 

работещи хуманни професии честотата на проява на „Емоционално 
изтощение” (ЕИ) и „Дехуманизацията”(ДХ) е умерена и в              
по-малък % – висока. Емоционалното изтощение е в умерена, а 
дехуманизацията – в слаба зависимост от общите характеристики на 
работа. ОХР са в 100 % зависимост от твърденията за „ЕИ“, а върху 
„ДХ“ – 60%. И двете дименсии на Бърнаут са свързани с неудовлет-
ворение от общите характеристики на работата като за  „ЕИ” водещ 
фактор на работната среда е неудовлетворението от социалните 
придобивки, а за „ДХ” – неоценения труд от началниците. Работо-
способността не показа връзка и зависимост с общите характе-
ристики на работата. 

Емоционалното изтощение и дехуманизацията по пол, възраст, 
професия и статус на ръководител или изпълнител показаха 
специфичности на зависимостта с ОХР. Те са следните: 

Пол: ЕИ и при мъжете, и при жените е свързано със степента 
на удовлетворението от социалните придобивки на работа. Допъл-
нително при жените се включва и неудовлетворението от начал-
ниците.  

 
Възраст: ЕИ при 30-39 г. корелира с атмосферата на работното 

място и с оценката на труда им от началниците, докато при 50-59 г. 
– със социалните придобивки. За „ДХ” при 50-59 г. влияние се 
оказа, че имат отношенията им с началниците като оценка на труда 
им и като удовлетворение от тях.  
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Професия: Емоционалното изтощение при социалните работ-
ници е свързано с недоброто познаване на правилата за здраве и 
безопасност, и тревогата за работното място, а за дехуманизацията – 
трудът им дали е оценен от началниците и признание за случаи на 
онеправдание и потискане. 

Емоционалното изтощение при психолозите е във връзка с 
неудовлетворителни колегиални отношения и случаи на онеправ-
дание и потискане. 

ЕИ при медицинските сестри се свързва с неудовлетворението 
от социалните придобивки, атмосферата на работното място и с 
това, че не са достатъчно информирани за събитията в болницата. 

Не се доказаха зависимости на „ЕИ” и „ДХ” с ОХР  при лека-
рите, санитарите и педагозите. 

Ръководители/изпълнители: „ЕИ” при изпълнителите е свър-
зано с неудовлетворението от социалните придобивки, атмосферата 
на работното място и с неудовлетворението от взаимоотношенията 
с началниците. Проявите на „ДХ” пък са следствие на признаване 
на случаи на онеправдание и потискане, взаимотношенията с 
началниците и оценката на труда от началниците. 
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ФОРМИРАНЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ 
ЧРЕЗ ГРУПОВАТА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
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Директор в СОУ „Й. Йовков”, Русе, Р България 
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Резюме: В научната съобщение се разглеждат някои методически 
условия, осигуряващи ефективност на груповата самостоятелна работа 
по български език. 

На основата на проучване индивидуалните възможности на 
учениците и тест за отчитане на знанията им по български език са 
направени изводи, свързани с по-нататъшното обучение. 

Проведено е анкетно проучване работата на учениците в I-IV клас 
свързана с формиране лидерски качества у децата, изследвани са 
механизмите, формиращи лидерски умения у учениците в малките учебни 
групи. Подчертана е потребността от рационален подбор на задачите за 
самостоятелна работа по български език и ролята й за формиране на 
личностни качества като организираност, дисциплинираност, критичност 
и самокритичност, оперативност, взаимопомощ и други типични за 
демократичното лидерство. 

Особен акцент се поставя върху методическата подготовка на 
учителя, формулират се изисквания към него при групова работа с децата 
по български език. 

Ключови думи: Ключови думи на български език: лидерски качества, 
рационален подбор, личностни качества и методическа подготовка 

 
DEVELOPING LEADERSHIP SKILLS IN STUDENTS THROUGH 

INDEPENDENT GROUP WORK IN BULGARIAN LANGUAGE 
 

Iliya Kostov 
School principal of Yordan Yovkov School, Rousse, Bulgaria 

y_yovkov_rousse@abv.bg 
 

Abstract: The Scientific Study addresses some methodological conditions 
ensuring the effectiveness of independent group work in Bulgarian language.  

Based on study of the individual abilities of students and a test for proving 
their knowledge of Bulgarian language findings have been made related to their 
further training.  

A survey of the work of students I-IV class has been conducted associated 
with formation of leadership skills in children; the mechanisms of forming 
leadership skills in students in small learning groups have been investigated. The 
need for rational selection of the tasks for independent work in Bulgarian 
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language and its role in formation of personal qualities such as organization, 
discipline, criticism and self-criticism, efficiency, mutual aid and other typical for 
the democratic leadership have been highlighted.  

Particular emphasis has been placed on the methodological training of 
teachers, the demands to the teachers for group work with children in Bulgarian 
language have been formulated. 

Key words: leadership skills, rational selection, personal qualityes 
methodological training 

 
 
Лидерството като психологическо явление се проявява и в 

малките социални групи независимо от характера на тяхната дейност 
и организация. Специфично е проявлението на това явление в 
педагогическата дейност пoради това, че целеполагането в малките 
учебни групи е свързано с решаването на педагогически и 
образователни цели и задачи. 

Особено важно за изграждането на трайна мотивация и интерес 
към родния език и литература е прилагането на груповата само- 
стоятелна работа по български език. Организирането на ефективна 
учебно-познавателна работа в тези групи, съдейства в максимална 
степен за издигане равнището на обучение, създава се благоприятна 
обстановка за работа, в която децата си помагат и заедно се стремят 
да решават различните по сложност задачи. В такава група с 
удоволствие и мотивирано работят, както отлично овладяващи 
знания ученици, така и децата с по-скромни познавателни и умствени 
възможности. 

Методът на малките групи създава условия за работа в 
конкуренция между децата и има стимулиращ ефект. В резултат на 
това, че успяват да решат първите дадени задачи, те добиват вяра в 
себе си и правят опит да решат и следващите, за да могат да се 
включат в дискусията. Така се разгръща учебната работа и в нея се 
въвеждат мобилни групи, сформирани според индивидуалните 
особенсти, както и в зависимост от поставените задачи, адресирани 
до всички. Чрез диференциране на задачите за овладяване на 
граматични понятия и категории (корен, представка, наставка, 
съществително, прилагателно и т. н. имена), груповата самостоя- 
телна работа по български език осигурява целенасочена индиви- 
дуална работа с напредналите и изоставащите ученици. Правилният 
подбор на задачите определни от учителя в значителна степен 
улеснява работата му по развитие на учениците. По този начин се 
динамизира познавателната дейност на учениците и се създават 
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условия те в максимална степен да изявят своите възможности. 
Значителен брой автори (И. Первин, Х. Лийметс, Н. Гаврилова, М. 
Андреев, Спас Джонев. Н. Федотова, П. Петров и др.) разглеждат 
проблема за ръководтсвото на работата в групите като важен и от 
гледна точка на ефективността на тяхната работа. В зависимост от 
решаването на конкретните педагогически задачи, учебните групи 
могат да бъдат с един или с двама лидери, а понякога и без лидер. 
Така например в проведената анкета през 2015 г. от отговорите на 44 
ученици от IV а,б, в клас в СОУ “Йордан Йовков” - гр. Русе на въпрос: 
“Кой определя отговорника (лидера) на групата?” 42 % от 
учениците отговарят “Учителя и децата заедно”, докато 34 % по- 
сочват, че учителя определя този, който ще организира работата в 
учебната група. 

Според нас това е логично и правилно, защото учителят 
най-точно може да прецени способностите на децата и използвайки и 
тяхното мнение да определи кой ще ръководи и представи резул- 
татите от работата на групата. Едва 15 % от учениците отговарят, че 
според тях децата от групата сами трябва да се ориентират към 
отговорника, признавайки по този начин неговите качества на 
организатор, както и умението му да обобщава и представя 
резултатите, а едва 6 % отговарят, че лидерът сам трябва да се изяви в 
групата и така да бъде посочен и от децата, и от учителя като 
отговорник. Това показва, че децата не винаги осъзнават и разбират 
решението на учителя за избор на отговорник, поради това, че в 
началния етап, учителят създава чувството за успех във всички, за да 
мотивира техните усилия при овладяване на знанията. 

От анкетираните 10 учители и 6 възпитатели, интересни са 
отговорите на началните учители на въпроса: “Кои от посочените 
фактори според вас, формират лидера на групата?” /подредете ги 
по значимост от 1 до 7/ - 38% посочват знанията на първо място, на 
второ място 21% посочват бързата реакция /интелектуална и 
поведенческа/, а 19% посочват умението на ученика да обобщава 
важното и значимото и умението да представи резултатите от 
работата на групата. Съществено качество, което в значителна степен 
е решаващо при определяне на лидера на групата, е неговото умение 
да организира работата й. Това се потвърждава от 11% от анке- 
тираните учители, защото те отчитат тази способност на децата, 
които имат подобни качества на организатори. 

За да се осигури ефективност на работата на учебната група 
важни са способностите, които отговорника ше прояви. Така 
например, на въпроса: “В каква степен качествата на лидера са 
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определящи за ефективността от работата на групата?” - 62% от 
анкетираните учители посочват: “в много голяма степен”, а това 
определя и ефективността на урока и степента на овладяване на 
знанията. Останалите учители - 25% считат, че “в голяма степен” 
качествата са определящи, докато 10% от анкетираните посочват: “в 
незначителна степен”. 

Важно според нас е изискването към учителя да отчита, 
проверява и определя следните способности на децата за лидерство, 
както от своя гледна точка, така и мнението на учениците за 
способностите на лидера. Например: 

1. Когато постави задача на съучениците си, изпълнява ли я? 
2. Умее ли да защити пред класа своето мнение? 
3. Умее ли да решава поставените от учителя задачи? 
4. Умее ли да организира съучениците си за работа? 
5. Умее ли да разпредели кой какви задачи да изпълнява? 
6. Може ли в хода на изпълнението на задачата да дава инте- 

ресни предложения, да дава варианти на решения? 
7. Иска ли да помага на съучениите си в работата? 
8. Може ли правилно да оцени своята и тяхната работа? 
9. Умее ли да се наложи с качествата си сред другите? 
10. Може ли да води успешна конкуренция с друг „неформален” 

лидер в групата? 
11. Умее ли да създаде благоприятна атмосфера на уважение и 

зачитане мнението на другите ученици в групата? 
12. Умее ли да говори точно, правилно, убедително? 
Правилно би било учителят да отчита тези изискания при своята 

предварителна подготовка за работа с децата, както и да има 
направени информационни карти за всяко дете, съдържащи графичен 
модел на личностните му качества и готовността му за лидерство. 

При изявата на лидерската позиция на децата се проявяват някои 
качества, които се оценяват високо и в значителна степен определят 
този тип умения на ученика. Така например на въпроса: „Какви 
качества се оценяват високо при изява на лидерската позиция 
на децата?” 31% от началните учители поставят: „инициативността” 
и „увереността” в действията на избрания ученик, 22% посочват 
умението му за: „самостоятелност при вземане на решения”, 19% 
посочват неговата „енергичност” в работата, „сериозност и съобра- 
зителност”. Значителен процент – 26% посочат „скромността” и 
умението на лидера да се съобразява с мнението на другите деца, да 
отчита техните знания, способности и предложения и заедно с тях да 
обобщава и формира общото становище на групата. Това се 
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потвърждава и от изследванията на Федотова Н. и В. П. Тарантей при 
изследване познавателните способности на децата в колективната 
работа, независимо от вида на урока. 

При решаването на различни по сложност и трудност езикови 
задачи се формират и определени качества. Така например качествата: 
„критичност” и „самокритичност” в условията на груповата само- 
стоятелна работа по български език, могат да се формират в хода на 
изпълнение на поставените от учителя задачи, а именно: 

1. При решаване на задачите да се изисква от учителя умение за 
контрол, самоконтрол и корекция в различните варианти от решения. 

2. При отчитане работата на групата учениците да изразяват 
определено отношение, да правят преценка на другите и самооценка 
на собствената си работа по различни критерии, предварително 
определени и записани от учителя. 

3. Учителят да включи всички ученици в дейности, независимо 
от успеваемостта им, за да мотивира усилията им и създаде чувство 
на увереност в силите. Така те ще работят с желание в т.ч и 
изоставащите ученици. 

В научната литература въпросът за критериите при определяне 
на лидерите е спорен, но на основата на изследванията на Я. 
Коломински, К. Волков, П. Петров и др. можем да посочим няколко 
важни критерии за подбора, както и за общата оценка на работата на 
учениците. 

1. Равнище на владеене на учебния материал. 
2. Равнище на работа, точност и правилност на използваните 

понятия. 
3. Равнище на интелектуалното израстване на ученицте. 
4. Способност за самостоятелност и саморегулация на рабо- 

тата. 
5. Равнище на междуличностно общуване в групата. 
6. Равнище на ценностна ориентация и др. 
На тази основа могат да се посочат и някои изисквания към 

учителя при груповата самостоятелна работа по български език, като 
например: 

1. Да извършва лична предварителна подготовка за всяка 
групова самостоятелна работа. Да владее до съвършенство учебния 
материал. 

2. Да поставя задачи за наблюдения и предварителна под- 
готовка на учениците за часа. 

3. Да провежда инструктаж за работата в групата (писмен или 
устен), с цел да осигури яснота по отношение на задачите. 
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4. Да обсъди условието на граматичните задачи, какво се иска, 
какво се търси, как да се работи, как ще се изпълни и обобщи. 

5. Да разпредели задачите според индивидуалните способ- 
ности на учениците. 

6. Да разпредели задълженията на учениците в групата и 
определи подзадачите, за да насочи усилията на учениците към 
главното и същественото в работата. 

7. Да определи конкретни допълнителни задачи за самостоя- 
телна работа. 

8. Да насочи учениците към самоконтрол и проверка на 
реултатите от работата. 

9. Да организира обобщаване на резултатите на групите. 
10. Да подпомогне отчитането на тяхната работа. 
11. Да направи преценка на постиженията, да открои същест- 

вените пропуски и да посочи начини за тяхното попълване. 
12. Да определи нови задачи за бъдеща работа, да покаже 

варианти на решаване и зададе задачи за допълнителна работа извън 
училище. Да стимулира учениците в работата си. 

От анализираните отговори можем да направим следните 
изводи: 

1. Груповата самостоятелна работа по български език дава 
възможност за изява на всички ученици, независимо от успевае- 
мостта им и следва да се използва по-нашироко в работата на всеки 
учител. 

2. Определяща е позицията на учителя при избиране на лидера 
на групата, като се отчита и мнението на учениците. Така в малките 
учебни групи се създават условия за утвърждаване на демокра- 
тичното лидерство. 

3. Формирането на лидерска позиция става чрез въздействието 
на множество фактори, от които най-съществените са свързани с 
естествените изяви на личността в малката социална група, която от 
учебна с определени задачи, може да се превърне в референтна, което 
е живот на учениците след училище и дава възможност за 
по-пълноценна изява, а това е и цел на образователната система, да 
формира и развива интелекта на учениците, чрез усвояване на 
интегративни познания от различните предметни области, с цел 
пълноценна реализация в живота. 
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МОТИВАЦИЯТА ПРИ УЧЕНИЦИТЕ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА 
ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 
Снежана Богданова 

Пом.-директор в СОУ „ Й. Йовков”, гр. Русе, Р България 
е-mail: y_yovkov_rousse@abv.bg 

 
Резюме: Мотивацията за постижение е двигателят, който 

насочва личността към избора на средства, стратегии и подходи за 
удовлетвореността от вложените усилия. Пълноценната реализация на 
получените успехи се свързва с полезността на достигнатия резултат – 
реализация и самодоказване в социално значим план. 

 
STUDENTS` MOTIVATION AS A GUARANTEE FOR A POSITIVE 

ATTITUDE IN THE LEARNING PROCESS 
 

Snezhana Bogdanova 
е-mail: y_yovkov_rousse@abv.bg 

 
Summary: The purpose of the extracurricular activities is to develop 

students’ individual creative abilities to make good use and to give a meaning of 
their spare time and that way to give them reasons for the school work. Thereby 
students’ spare time is filled with a specific content that is a part of the entire 
personal realization and is conformed with students’ age, talents, interests and 
aspirations for improvement. 

 
 
Проблемът за мотивацията заема централно място в педагоги-

ческата психология. Английският термин (mоtivation) в превод на 
български език означава движеща сила към постигането на опре-
делени цели. 

Мотивацията стимулира личността в нейните усилия към 
постигането на желаните цели, най-често това са успехите, високите 
постижения, за които се изисква висока мотивация. 

Най-общо, мотивацията се определя като вътрешен процес, 
който активира, насочва и поддържа поведението на даден човек в 
течение на времето. 

Изключително важен аспект на мотивацията за учене е 
получаването на пряка и адекватна обратна връзка в процеса на 
обучение между целенасочените действия, качеството и особено-
стите на получаваните резултати. По този начин се постигат 
резултати, които имат психологическа значимост и действат като 
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активни мотиватори по посока на извършването на учебната 
дейност с още по-голям интензитет. 

Когато мотивът се осъзнава от личността, се превръща в 
мотив-цел и получава актуална подбудителна сила. Затова е 
необходимо учителят да доведе социално значимите мотиви до 
равнище на тяхното пълно осъзнаване и по този начин те получават 
реална действена сила в поведението на учениците. Целенасоченото 
развитие на мотивите се осъществява в организацията и съдържа-
нието на учебната дейност. 

Правилното организиране на учебно-възпитателния процес, 
благоприятства за изграждането на положителна мотивация за 
учене, за развитие на познавателните процеси, за подобряване 
качеството на ефективността на учебната дейност. 

Във всеки клас виждаме ученици, които нямат изразена 
мотивация за учене. Зад немотивирания ученик стоят немотиви-
ращи възрастни:родители, учители, приятелите на детето са също 
значим фактор при мотивация или демотивация за учене. В 
тинейджърска възраст децата са много податливи на груповия 
натиск на връстниците. Ако ученикът попадне в среда, в която е 
непрестижно да се изкарват шестици, той се стреми да демонстрира 
по-ниска заинтересованост към учебния процес, за да бъде приет в 
групата. 

За установяване  на фактите, които мотивират българските 
ученици за учене и използването на тези фактори от учители, 
директори в образователно-възпитателния процес е направеното 
анкетно проучване. 

Емпиричните данни са събрани, чрез метода анкетното проуч-
ване от представителната извадка с учениците от СОУ “Йордан 
Йовков” -гр. Русе от I-XII клас. 

Анкетирани са 470 ученика от различни възрастови групи и 
социален статус. Резултатите са получени, след обработка на 
събраните емпирични данни, чрез анкетни карти. 

На въпроса:”Какво Ви мотивира да учите ?” е представен като 
открит в анкетната карта. 

Учениците от начален етап от I-IV клас: 
* 80% имат мотив за учене, желанието да се научат да четат, 

пишат, смятат, да са образовани, за да могат да си намерят работа и 
да реализират мечтите си. 

* 5% имат мотив за учене спирането на детските при непосе-
щаване в училище. 

* 3% посочват родителите си като мотив за учене. 
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* 11% посочват като мотив за учене интересния начин на 
преподаване, госпожата, училището 

* 2% не посочват мотиви за учене. 
За анкетираните ученици от V–VIII клас: 
* 74% имат като мотив за учене желанието да се научат да 

бъдат образовани, за да могат да си намерят работа и да реализират 
мечтите си, да опознаят света, да научат повече за прилагането на 
ИКТ и отличното представяне на НВО. 

* 0,5% посочват мотивите за учене страхът да останат без 
работа, като пораснат. 

* 1,7% посочват интересния начин на преподаване, учителя, 
класа, извънкласните и извънучилищни дейности. 

* 11% като мотив за учене посочват своите родители. 
За анкетираните ученици от IX-XII клас: 
* 80% от анкетираните ученици имат като мотив за учене 

желанието да са образовани, за да могат да си изберат добра 
професия и да реализират мечтите си, както и желанието да се 
дипломират и продължат образованието си в университет. 

* 10% посочват интересния начин на преподаване  на учителя. 
Особено значение тук има педагогическият такт на учителя -
педагогическата общителност, индивидуалното взаимодействие на 
педагога с ученика, предполага по-доброто дидактическо общуване. 

От така направеното анкетно проучване в СОУ „Йордан 
Йовков”, определихме факторите, които са водещи в мотивацион-
ните процеси на учениците в учебно-възпитателния процес. 

 заинтересоваността от страна на всеки ученик стимулира 
учебния процес за всеки ученик от I-XII клас. При липсата на 
заинтересованост учениците работят зле или въобще не работят. 
Констатирахме, че учениците са склонни да вложат много усилия, 
когато им е интересно и приятно, когато имат реализация за успеха 
от положения труд. 

Понякога това са и извънкласните и извънучилищните дей-
ности, които се провеждат в училище, които мотивират творческия 
потенциал и индивидуализъм на всеки ученик в учебно-възпита-
телния процес. 

 успеха, оказва влияние върху мотивацията за учене при 
всеки от учениците. Достигнатият успех в училище (олимпиади, 
състезания, отличен успех) за всеки от тях е гаранция за моти-
вирано обучение, свързано с по-добрата реализация в живота и в 
избора на професия, което води до тяхното самоутвърждаване и 
заемането на определен статус в живота. 

 409



 проявеният интерес от страна на всеки ученик се явява като 
силен мотиватор в удовлетворяването на определени потребности и 
желания за всеки от учениците. 

 отлично мотивираните резултати в учебния процес на 
учениците, създават емоционална отзивчивост и отношение към 
другите в групата. 

 обратната връзка - рефлексия е силен мотиватор, както на 
учителя така и на ученика в усвояемостта  на учебния материал. 

 семейната среда е в основата на желанието за успех в проце-
са на учене, както са определили много от анкетираните ученици. 
При семейства, които активно участват в училищния живот на 
своите деца опредилихме,че тези деца са по-силно мотивирани от 
останалите в класа. Поради факта, че тези родители и деца поемат 
повече отговорности и самостоятелност в училищната общност. 

Лошите взаимоотношения между родителите липсата на връз-
ка и съпричастност с децата действа демотивиращо в усвояването 
на учебния материал и съдържание. В семейства с висока потреб-
ност от постижения се насърчават училищните успехи. Отноше-
нието на родителите повлиява на нагласите на детето. Ако те 
възприемат образованието положително, като залог за успех и 
начин за обогатяване на духовния живот, то те ще осигурят и 
достатъчно стимули (книги, помагала), за да се развива детето в 
тази насока. 

За да инициираме  желанието на всяко едно дете и ученик в 
класа, към по-задълбочено усвояване и иновиране на знания в 
учебния процес, ние всички учители и родители, трябва да създадем 
на първо място подходяща творческа атмосфера, а именно: 

‐ Създаване на подходяща за учене среда; 
‐ Убеждаване вместо принуждаване, чрез което детето само 

да избере своят път на развитие; 
‐ Поставяне и постигане на реалистични цели; 
‐ Подкрепа на инициативността в ученето (родителите да 

оказват съдействие и да подкрепят училищните инициативи, да 
бъдат в помощ на училищното настоятелство); 

‐ Подкрепа на инициативността в ученето – създаване на 
благоприятна иновативна среда, както в училище така в семей-
ството. 

Умелото комбиниране на традиционните методи и форми на 
обучение с използването на ИКТ ще повиши мотивацията на уче-
ниците. Успешното оптимизиране на извънкласните дейности в 
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училище, мотивира учениците към изследователска, художествена 
и творческа дейност. Българското училище се превърна в едно 
привлекателно и предизвикателно място, където учениците чрез 
своите таланти и постижения участват активно в предизвика-
телсвата на днешния и утрешния ден. Формирането на креативни 
творчески личности, носители на общочовешки ценности способни 
да се реализират, като достойни граждани на родината си, на 
Европа и на света. 
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РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО В КОГНИТИВНОТО 
РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

 
Марияна Комитова 

ВСУ „Черноризец Храбър”, България 
 
Резюме: Докладът представя причините за появата на деца с 

увреждания, превенцията за намаляване броя на тези деца и характери-
стика на нарушените когнитивни функции; кратко описание на умстве-
ната недостатъчност, определяща интелекта на увредения индивид; 
връзката на видовете родителски стилове на възпитание и когнитивното 
развитие на децата с увреждания 

Ключови думи: деца, увреждания, интелигентност, умствена 
недостатъчност, родители, възпитание, когнитивни процеси 

 
ROLE OF FAMILY IN COGNITIVE DEVELOPMENT  

OF DISABLED CHILDREN 
 

Mariyana Komitova 
student Psychology ІІІ year, part-time 

VFU „Chernorizets Hrabar“ 
 

Abstract: The report presents cause for the emergence of children with 
disabilities, prevention to reduce the number of these children and 
characterization of damaged cognitive functions; brief description of mental 
retardation, determining the intelligence of the injured individual; the 
relationship of the types of parenting styles of education with cognitive 
development of children with disabilities. 

Key words: children, disabled, intelligence, mental retardation, parents, 
behavior, cognitive processes 

 
Ролята на семейството в създаването и отглеждането на децата, 

тяхното възпитание и развитие е основна практическа – интелек-
туална, трудова и нравствена дейност, носеща успех в сформира-
нето на физически и психически пригодна личност за интеграция в 
обществото. Връзките в него се осъществяват благодарение на 
знаещи и можещи личности, способни да се борят и доказват, да 
дават отпор на дискриминацията, която за съжаление все още 
съществува. Много от хората с увреждания трудно си проправят 
път в живота, затова уменията да създават контакти и взаимо-
връзки и условията, в които се намират, ще им бъдат от голяма 
полза за тяхната реализация и за интегрирането им в социума. 
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Комисията за защита от дискриминация призна, че съществува 
неадекватна позиция на обществото в България по отношение на 
децата с писихически и физически увреждания. 

През 2012г. благодарение на задълбочено разглеждане на този 
голям социален проблем от всички инстанции, които се занимават с 
дейностната проблематика се оформи нов закон за училищното и 
предучилищното образование за нов път, който дава възможност за 
промяна водеща до положителни резултати, както и развитие на 
социалната активност на обществото. 

Осигури се ресурсна подкрепа от образованието и социалните 
инстанции. Родителите получават възможност да бъдат подкрепяни 
от всички социални служби, здравеопазване и образувание, за да 
бъдат пълноценни участници в отглеждането на своето дете с 
проблеми и могат да разчитат на социалните програми, според 
които на децата им се дава възможност да посещават ресурсни 
центрове, масово училище с индивидуална програма изготвена 
специално за детето, а също така да посещават новооткритите 
дневни центрове за специализирана помощ на деца с увреждания. 

В България съществуват около 30 000 деца с ментални и 
физически проблеми. Данните са взети от социалните ни служби, 
като от 2009 - досега, тенденцията е покачване на бройката на тези 
деца. Това е много тревожна статистика и всички ние трябва да 
търсим причините, които водят до раждането на дете с увреждания. 
Необходима е задълбочена работа в областта на здравеопазването и 
образованието. 

Ранни скринингови изследвания, ранна диагностика, ранни 
интервенции, терапия, рехабилитация. Обучение и квалификация на 
специалисти за вече съществуващите деца с подобно трудно разви-
тие. В този процес са необходими ресурсни учители, психолози, 
логопеди, педагози, специалисти и др. 

Семейството е част от социалното ни общество, единица без 
която развитието му не е възможно. Без адекватното отношение на 
родителите при отглеждането на своите деца, особено, ако те се 
раждат с някакъв психически или физически недостатък е невъз-
можно индивида да развие своя потенциал и да бъде социализиран, 
и най-напред да бъде полезен на себе си. 

Причините са различни, поради които може да се роди такова 
дете – биологични, екологични, социални и др. Употребата на 
алкохол, цигари, наркотични вещества от ранна възраст се отразя-
ват негативно върху развитието на майчиния организъм, честата 
употреба на противозачатъчни средства, поради ранна възраст на 
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която се създават полови контакти, замърсяванията на околната 
среда, употребата на нездравословни храни, зеленчуци и плодове 
съдържащи повече от допустимата норма нитрати, големият психи-
чески стрес, на които сме подложени в едно забързано демокра-
тично общество, недостатъчен сън, проумора, водят до различни 
заболявания още в детска възраст или ранна младост – като захарен 
диабет, високо кръвно, гинекологични проблеми, пристрастености  
и др. 

Превенцията на същите трябва да започне с обучението в 
училище, извънкласните форми засягащи подобни проблеми, зани-
маване на учениците по-рано с вредата от алкохола, цигарите, 
наркотиците, с нездравословния начин на хранене и живот, който 
започват да водят още от ранна детска възраст. Семейството от своя 
страна също трябва да бъде изключително информирано и 
отговорно при отглеждането на своите деца. 

Ако едно дете с увреждания попадне в социална институция за 
отглеждане – неговото развитие е подложено в голяма степен на 
риск и невъзможност то да развие свойте показатели, затова 
тенденцията е  социалните домовете да се затварят и да се изградят 
(и те вече са факт) социални сгради (тип къщички), които имат 
удобствата и уюта подобен на домашния. Там са настанени деца, 
които са изоставени и не са осиновени или не са в приемни 
семейства. 

Въпреки всичко, тази среда неможе да се замени от семейната. 
Затова колкото и да е трудно на семейството, то не трябва да 
изоставя своето дете родено с проблеми, а да поеме своята отговор-
ност при отглеждането. Децата с ментални и физически проблеми 
не са психичноболни деца, а с психически и физически недо-
статъци.  

Изясняването на същите, би могло да преодолее турдностите, 
тяхното решаване или облекчаване. Борбата е много голяма, но 
когато резултатите от работата са положителни, удовлетворението е 
голямо. 

Съществуват методи, по които могат да се докажат отклоне-
нието от нормалното когнитивно развитие. Това са IQ тестове, 
медико консултативни  прегледи , психологични наблюдения и др. 

Проблемните деца, както и тези с увреждания занимават много 
и различни учени и практици. Едно от най-точните определения е 
на известния английски психиатър Майкъл Ратър. Той подчертава, 
че проблемът на "трудното дете" не се намира в самото дете, а в 
генетическия му код, но и във взаимодействието му с обкръжа-
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ващата го среда. За да се помогне на тези деца трябва да се 
определят особеностите на самото дете, особеностите на средата в 
която е създадено и още се отглежда и характера на взаимодействие 
мужду тях. 

Стъпки за уточняване на проблема на дете с увреждания: 
1. Диагностициране на проблема след раждане. 
2. Причините за довеждане до проблема. 
3. Какво поведение трябва да се приложи по отношение на 

рехабилитацията на същия. 
4. Назначаване на терапия, работа с рехабилитатори, ресурсни 

учители, логопед, психолог и др. 
Родителите трябва да изпълняват препоръките на всички 

специалисти отговорно и компетентно. Придобиването на навици и 
умения, даващи  възможност за по-добра комуникация с околните. 
Борбата за по-добър и по-качествен живот трябва да е ежедневна, 
ежеминутна, и така резултатите ще са положителни. 

При установяването на дете със специални потребности в 
неговото развитие и поведение е необходимо да се отдели внимание 
на няколко аспекта: 

– равнището на интелектуалното му развитие;  
– равнището на физическото му развитие; 
– клиничен психиатричен синдром; 
– етиологични-биологични фактори; 
– етиологични-психосоциални фактори водещи до нарушение в 

когнитивните процеси и физически недъзи. 
 
Равнището на интелектуалното му развитие се установява чрез 

психологични тестове и се определят 4 степени на същото: 
– нормално равнище на умствена дейност (IQ - 100/120%) 
– равнище на лека умствена изостаналост (IQ - 50/70% ) 
– равнище на умерена умствена изостаналост (IQ -35-49%) 
– равнище на тежка умствена изостаналост (IQ - 20-35%). 
Клиническия психиатричен синдром се измерва с емо-

ционалното разтройство, проявите на агресия, хеперактивност, 
трудности в обучението, в социализацията. 

При анализа на емоционалните разтройства се наблюдават - 
тревога, фобия, депресия, натрапчивост, хипохондрия и др. Тези 
състояния обикновенно се наричат неврологични, но при децата с 
психически проблеми не бива да се тълкуват като болестни 
състояния, а като такива, които с много внимание, търпение, 
специализирана работа, грижливост, много от тях могат да отпаднат 
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и да се контролират. Едно от проявленията на емоционалното 
разтройство е синдромът на нарушеното поведение и съответно 
социална неадаптация. Това поведение се приема лошо от околните 
изразяващо се с неодобрение. Би могло да се изтълкува като 
противозаконна проява (например грубо държание), но това не е 
така, защото лицето не го прави умишлено. 

Друго проявление на емоционалното разтройство е хиперкине-
тичния синдром. Той включва нарушение на двигателните функции, 
ниска способност на съсредоточаване, ниска концентрация на 
вниманието. Среща се при детския аутизъм и ДЦП. 

При аутизма се наблюдава сериозно отклонение от нормалното 
развитие. Проявява се с нарушаване на умствена и двигателна 
активност - ниска умствена активност, висока двигателна такава. 

Проявява се в нарушаване на социалните контакти, изостава 
развитието на паметта, вниманието, речта, наблюдават се странни 
действия с пръстите, спират да говорят, предпочитание или изклю-
чителен болезнен интерес към противодействие. 

В България има около 300 деца аутисти. В Европа и САЩ се 
раждат 1 на 110 деца, а в България 1 на 100. 

Появява се при първите 3 години от живота. 
Необходими са: диагностициране и изследването на когнити-

вите функции, речевото развитие, социалното взаимодействие, физ-
ическото развитие. Неврологичен статус, консулти с гастроен-
теролог, аудиолог, консулт с детски психолог, клиничен психолог, 
логопед, диета и др. специалисти са необходимите рехабилита-
ционни мерки в адекватната дейност с тези деца. 

Родителите на същите трябва да са осводомени изцяло за 
състоянието на детето и грижите които трябва да се полагат за него.  

Тенденцията в статистиката показва, че от 2009 до 2012 г. 
броят на децата аутисти се покачва. 

С подобни отклонения е и шизофренията, която се харак-
теризира с умствена изостаналост, ниска степен на успеваемост, 
прояви на илюзии и халюцинации. Болните са около 1 %. 

Друг синдром при който се наблюдава нарушаване на умстве-
ния капацитет е този на Даун. Тези деца изостават в интелек-
туалното развитие. Дължи се на генетични аберации (хромозомни) – 
тризомия 21. Причините са различни и недоизяснени. 

Децата родени от майки над 35 год. са в риск. Диапазонът на 
умствена изостаналост варира от лека до тежка. 

Съчетава се с характерен фенотип – малки очи с епикант, 
широк нос, обилно слюноотделяне и голям език, маймунски бразди 
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на дланите. Настроението е еуфорично, поведението е подра-
жателно. 

Тези деца са любвеобилни, дават много любов, но искат да 
получават такава. 

Годишно в България се раждат около 100 деца. Тенденцията е 
към покачване, въпреки че има възможност да се направят 
скринингови проби или амниоцинтеза. 

Състоянието на задържано или непълно развитие на интелекта 
характеризиращо се с нарушение на уменията, които възникват в 
процеса на развитие и дават своя дял във формирането на общото 
ниво на интелигенстност – на когнитивите, речевите, двигателните 
и социалните умения се наблюдава при всички деца с увреждания.  

Друга група деца, които се раждат с увреждания са тези с ДЦП. 
Причините са обикновенно трудно раждане, употребата по време на 
бременост на психоактивни медикаменти, употребата на алкохол, 
цигари, както и прекарани вирусни инфекции от майката. Диагно-
зата се поставя с помоща на медицински методи, образна диагно-
стика, компютърна томография, електроенцефалография, електро-
миография. Децата след 1-годишна възраст проявяват моторен 
дефицит, говорен и когнитивен такъв. Тези деца изоставят също в 
интелектуалното развитие. България има около 20 000 деца с ДЦП.  

Рехабилитацията на същите се състои в ангажиране на ресурс-
ни специалисти, екипи, тактика, стратегия, организиране на целена-
сочени действия за подобряване на физическото и психическо 
състояние. Крайната цел е социализацията на детето.  

 
Лека умствена изостаналост  
Когнитивни наблюдения: 
а) Децата трудно прохождат, проговарят късно, формират 

умения и сръчност свързани със самообслужването. Могат да 
извършват и лека физическа дейност. 

С големи усилия могат да учат в масово училище, налице е 
интелектуална незрялост и невъзпитаност за абстракция в мисле-
нето. Имат проблем в социалната комуникация. При много са 
налице липса на критичност, морално саморегулация, отговорност, 
дълг, имат слаби задръжки и показват лесна внушаемост. Внима-
нието и паметта са разстроени. 

Например: среща се при синдрома на Даун, аутизъм. 
б) умерена УИЗ 
Децата имат по горните симптоми, по-силно изразени.  
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Необходими им са елементарни навици на самообслужване и 
специализирани училища за обучение. Макар и трудно могат да се 
социализират. Рядко стигат до самостоятелност. Например при 
ДЦП, Даун, аутизъм. 

в) тежка УИЗ 
Като двете предходни, но с още по-тежка степен на 

отклонения. Засегнатите не могат да смятат. Трудно формират 
понятия. Имат силно влияние на нагоните върху поведението. При 
повечето се срещат двигателни нарушения. Не са способни за 
самостоятелен живот и се нуждаят от придружител. 

г) дълбока IQ < 20 
При такива деца липсват мислене, реч, представи. Издават 

нечленоразделни звуци, плачат. Нямат контрол върху дефекация и 
уринирането. 

Нарушен е и инстинктът за самосъхранение. Например при 
тежка олигофрения. 

При индивидуалната работа с изоставящи деца в умственото 
развитие, получаващи внимание, грижа и обич от всеки член на 
семейството, носи възможност за определено развитие на 
закодирания потенциал, както и да бъдат контролирани повече 
девиантни поведения. 

Семейството, което е засегнато трябва да е здраво и със 
стабилна ценностна система, за да бъдат полезни на детето, на себе 
си и на останалите членове от семейството. 

Да, работата и задачите никак не са лесни, това е голямо 
изпитание за всички в семейството, но това ги прави по зрели, 
мъдри, по-благородни, организирани и ако имат подкрепата на 
обществото, на всички социални инстанции, компетентни специа-
листи, те ще се справят с нелеките си задължения и най-важното ще 
имат положителни резултати. 

Ролята на семейството е безценна в отглеждането на дете с 
увреждания и обществото трябва да подпомага с всичко, което е 
необходимо за тези семейства. 

Родителите, които обгрижват своите деца, така, че те да се 
чувстват защитени и сигурни, изпълняват своя човешки и 
родителски дълг. 

Дългът на родител е една от най-големите нравствени ценности 
и той е сформиран още в началото на всяко човешко развитие и се 
предава от поколение на поколение. 

От здраво дърво – здрави плодове! 
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Микросредата при израстването на всеки индивид е много 
важна, за цялостното му оформяне като личност, придобиваща 
умения и способности в дома и училище, подковани с основни 
общочовешки правила като дълг, обич, отплата, привързаност, 
отдаденост, любов, сигурност. 

Тези нравствени качества определят семейството като 
стабилно, здраво и компетентно.  

Децата искат да знаят, че семейството е сигурното място, 
където могат да се връщат и да бъдат отглеждани. 

Всички деца се нуждаят от родителски чувства за да развиват 
уменията, усещанията си и собствената ценност и за това, че 
родителите им са адекватни в ситуациите, които са нови или 
заплашителни за тях, когато растат, променят се, боледуват, 
развиват се и учат. 

Всички тези елементи важат както за децата с нисък коефицент 
на интелигентност, така и с висок такъв. 

Поведението на детето е огледало на отклоненията в 
семейството. 

И ако има в него неразрешени проблеми от родителите, те се 
отразяват на децата и поведението им се променя. 

В училище (било то масово или помощно), то ще бъде забе-
лязано. Детето става разсеяно и неспокойно, мълчаливо или пък 
агресивно. 

Колкото повече знаем за психологичното развитие на всеки 
етап от детството, толкова по-добре разбираме децата си и техните 
потребности и сме уверени и способни да ги подпомагаме и водим, 
да ги възпитаваме. 

Нашата наблюдателност като експериментален метод на 
психологичното изследване, ни позволява да следим за симптоми, 
които показват дали децата се чувстват сигурни, за нивото на 
тяхното самочувствие, за евентуални страхове, които могат да 
изпитват. 

Детето трябва да усеща винаги, че ние и то сме едно цяло.  
Освен, че родителите дават на децата си нужното, те и 

получават. При отглеждането на децата с по-големи потребности, 
родителите стават по издръжливи, зрели, мъдри, порастват заедно с 
тях. Стават по-уверени, по-силни и отговорни. 

Съществуват няколко групи (стилове) родителско възпитание. 
От общите характеристиките на типовете родители се повлиява и 
когнитивното развитие на децата със специални потребности и на 
децата без такива. 
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1. Първи тип – авторитарните родители. 
Тези родители прилагат изключителни ограничения и контрол. 
Те упражняват власт и натиск за стриктно спазване на 

наставленията им. Използват принудителни мерки, заплахи, а 
понякога и физическо насилие. Такива родители са по-малко 
грижовни към децата си. Поведението им се свързва с поставянето 
на много ограничения и контрол. Авторитарните родители са 
нетолерантни към неопределени ситуации и към неясно 
дефинирани такива. 

Отказват да приемат идеите и мненията на своите деца, които 
не съвпадат с тяхните. 

Натрупват у децата потисната враждебност и агресия. 
Авторитарният стил води до подчинение, унижение и 

изтощение на семейството. За децата с проблемно развитие, такъв 
тип родителство е недопостимо. Това няма да доведе до прогрес на 
проблемното дете, ще го направи още по-несигурно, уплашено, ще 
развие страхови и натрапливи състояния и отказ да работи. Децата 
ще развият висока тревожност и социална неадаптация и 
дезадаптация. Могат да развият и агресия. 

2. Втори тип родители са т.н. компромисни родители. 
Те позволяват и прощават на децата си повече отколкото е 

необходимо. В повечето случаи те са социално-некомпетентни и 
неуверени. 

Такива родители не са полезни на децата си, особено на деца 
със специални потребности. Развитието им е под въпрос, а работата 
им с тях ще е непостоянна. Децата могат да бъдат обслужвани само 
за най-елементарните битови нужди. За да има обаче развитие в 
интелектуалното им развитие, трябва да получат и потърсят помощ 
от специалисти и социални служби. 

3. Трети тип родители – авторитетните родители. 
Това са хора, които прилагат висок контрол, очакват от децата 

си повече, използват възнаграждения, отколкото наказания, за да 
постигнат целите си. Амбициозни са, открити, проявяват емоцио-
нална топлота и разбиране. Децата разстящи и обгрижвани от 
такива радители са добронамерени, с видими постижения от поста-
вените задачи, притежават по-голяма самоувереност и самоконтрол. 
Желание да се справят с трудностите не липсва. Родителите са 
компетентни и търсещи нови познания за състоянието и детето си. 
Децата със специални потребности както в психическо, така и във 
физическо отклонение. Могат да се развият до максимум. 
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В социалните контакти - децата стават по сигурни и друже-
любни.  

Успехите са осезаеми. Ако родителите са преценили реално 
възможностите на своето дете, те могат да развият неговият 
потенциал, използвайки помощта на специалисти - психолози, 
ресурсни учители и т.н. 

4. Четвърти тип родители са т.н. затруднени родители.  
На тях, ролята родител е чужда и емоционална са откъснати от 

децата. Те не могат да се грижат за децата със специални потреб-
ности без намесата на чужда помощ, или без социални институции. 
Така видяхме връзката на родителските стилове с когнитивното 
развитие на децата с психически и физически увреждания. 

 
Таблица 1 

Родитителски стилове Детско поведение 
Авторитарен 
Изразяване на гняв и неодобрение; възгледът за 
детето е, че се ръководи от неконтролирани и 
нежелателни импулси; детските мнения и 
желания не се вземат под внимание; настоява 
се за строго следване на правилата, дори когато 
те предизвикват съпротива; липсва съпричаст-
ност към това, което става с детето; липсва 
планиране на съвместни действия с детето 

Конфликтни и 
раздразнителни деца 
Страхливост; тъга и неща-
стие; лесна раздразнимост; 
ленивост; враждебност; 
изпълненост с вина; 
стресираност; агресивност; 
недружелюбност; безцелност 

Компромисен 
Не се изисква тяхното спазване; отстъпва се 
пред натиска на детето; слаби изисквания и 
очаквания на зряло и независимо поведение 
или приемане на асоциативното поведение; 
скрито безразличие, гняв и раздразнителност; 
умерена топлота 
 

Импулсивно-агресивни деца 
Съпротива и неподчинение на 
изискванията на възрастните; 
ниска самооценка и самоко-
нтрол; лесна раздразнител-
ност и бавно връщане на 
доброто настроение; 
импулсивност; безцелност в 
действията; доминантност 

Авторитетен 
Потвърждава се и се утвърждава необходи-
мостта от ясни правила; не се поддава на 
детски натиск; демонстрира се неудоволствие и 
огорчение като отговор на лошото детско 
поведение; демонстрира се удоволствие от 
положителното поведение и му се оказва 
подкрепа; детските мнения и желания се 
обсъждат и се предлагат алтернативи; 
демонстрира се поведение, топлота и 
съпричастност, детето се обучава на 
нормативно поведение 

Дружелюбни деца 
Добър самоконтрол; високо 
равнище на уважение; високо 
равнище на активност; 
топлота, загриженост и 
дружелюбност; добро 
справяне със стреса; желание 
за сътрудничество, 
ориентиране към успеха 

 
Източник: Baumrind (1973) 
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Заключение 
Отглеждането на дете със специални потребности е отговорна 

и никак нелесна задача за едно семейство. Но родителския дълг и 
отговорност водят членовете по трудиня път, който трябва да 
извървят.  

Семейството приело своето увредено дете и не го е изоставило 
в социални домове, за да го отглежда държавата:  

– е удовлетворено от това, че детето му е с него, независимо 
какви проблеми има то;  

– амбицира се да направи всичко което е по силите му, за да 
победят трудностите в неговото развитие; 

– амортизацията и лишенията са много по-големи за разлика от 
семействата, които нямат подобни проблеми; 

За това, обществото трябва да бъде отворено и съпричастно 
към подобни казуси и тези семейства да бъдат подкрепяни морално 
и материално. 

Тогава ще бъде много лесно, резултатите ще са по-големи и по 
бързо ще бъдат постигнати. 

Всички трябва да сме единни и задружни за да върви 
обществото напред и нагоре. И в добро и в лошо. 

Социализацията е точно това, да си в обществото и обществото 
да е в теб. Подсигурявайки по-качествен и по-пълноценен живот на 
своите членове, една държава подсигурява своето добро бъдеще!  
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Резюме: Настоящият доклад разглежда теоретичното развитие и 

различните перспективи в разбирането на термина алекситимия, който е 
широко разглеждан като специфична констелация от когнитивни и 
афективни дефицити, свързани с трудности в идентифицирането и 
описването на емоциите и чувствата, трудности в диференциацията 
между чувства и телесни усещания и наличие на специфични дефицити в 
афективната преработка и регулация. Алекситимията е свързана с 
увеличена уязвимост към отключване на различни психични разстройства 
и оказва значимо влияние върху качеството на терапевтичния процес и 
изхода от лечение. Терминът е разгледан от историческа перспектива – 
от най-ранните концепции до най-актуалното и широкоприето разбиране 
за конструкта. Литературата е разгледана предимно с фокус върху 
дефиницията, класификацията, коморбидността и значимостта на 
алекситимията към терапевтичния процес, прогнозата и изхода от 
лечение. 

Ключови думи: алекситимия, исторически обзор, концепции, 
коморбидност 
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Abstract: This article reviews the theoretical development and the differ-

ent perspectives in our understanding of the concept of alexithymia, which is 
widely viewed as a specific constellation of cognitive and affective deficits that 
includes difficulties in identifying and describing emotions and feelings, difficul-
ties in differentiating between emotions and bodily sensations, and specific 
impairments in emotion processing and regulation. Alexithymia is associated 
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with increased vulnerability to psychiatric disorders and its presence has sig-
nificant implication sfor the quality of thetherapeutic process and outcomes. The 
concept of alexithymia is discussed from a historical perspective –from its earli-
est conceptualizations to its most current and widely accepted understanding. 
The literature is reviewed with a focus on definition, classification, comorbidity 
and the relevance of alexithymia to the therapeutic process and outcome prog-
nosis. 

Key words: alexithymia, historical review, conceptualizations, comorbi-           
dity 

 
 
Алекситимията се разглежда като клъстер от специфични 

дефицити в способността за преработка и регулация на емоцио-
налните преживявания, който включва: (1) трудности в иденти-
фицирането и диференциацията между чувства и телесни усещания; 
(2) трудности в описването на емоционалните състояния; (3) 
ограничена способност за фантазиране и (4) специфичен ориенти-
ран навън стил на мислене, който се свързва с намалено отчитане на 
вътрешните преживявания и е насочен предимно към външните 
събития и детайли (Taylor, Bagby & Parker, 1997).  

Терминът алекситимия постепенно се превръща в конструкт от 
кардинално значение в областта на клиничната психология, тъй 
като специфичните дефицити в емоционалната преработка, които 
отразява, са свързани с увеличена уязвимост към отключване на 
различни психични и физически симптоми и синдроми. Напоследък 
се установява, че алекситимията играе важна роля и в степента на 
ангажираност, прогнозата и изхода от терапевтична работа. Следо-
вателно се налага по-задълбочено изследване на етиологичните 
фактори, невробиологичните корелати и коморбидността на алекси-
тимията с други психични разстройства, което би могло да намери 
важни приложения в клиничната практика. Настоящият доклад 
разглежда възникването на концепцията за алекситимията, ней-
ното историческо развитие и различните перспективи в разбирането 
на смисъла й, като фокусът е поставен предимно върху нейната 
дефиниция, класификация, коморбидността й с различни психични 
разстройства и значимостта й за терапевтичния процес, прогноза и 
изход от лечение. 

В последните няколко десетилетия темите, свързани с изслед-
ването и дефинирането на специфични дефицити в емоционалната 
преработка и регулация, придобиват все по-голяма значимост 
поради важното влияние, което оказват върху качеството на пси-

 424 



хичното функциониране. Дефицитите в емоционалната преработка 
най-често се изразяват в трудности във вербализирането и иден-
тифицирането на емоционалните преживявания, невъзможност за 
преживяване на емоцията като психологическа цялост и неспо-
собност за свързване на дадено емоционално преживяване със 
съответно значимо събитие (Baker et al., 2012). Алекситимията, 
дефинирана като специфична личностова констелация от затруд-
нения в емоционалната преработка и регулация, се превръща в 
обект на засилен изследователски и научен интерес, тъй като 
предоставя едно възможно обяснение за характера на индивидуал-
ните различия, наблюдавани в афективната сфера. 

Исторически концепцията за алекситимията датира по-рано 
от възникването на самия термин, като основно се свързва с 
психоаналитичната парадигма и клиничните наблюдения на болни, 
страдащи от различни психосоматични заболявания. За пръв път 
Ruesch (1948) идентифицира специфични трудности в способността 
за назоваване на емоционалните състояния при пациенти, диагно-
стицирани с посттравматично стресово разстройство (ПТСР) и 
психосоматични разстройства. Той разглежда психичното функцио-
ниране и личностовата структура на своите пациенти като отраже-
ние на тяхното поначало дефицитно развитие (Ruesch, 1948). За да 
подчертае разликите във функционирането на този тип пациенти от 
това на тези с невротични симптоми, той предлага наименованието 
инфантилна личностова организация. Основните характеристики 
на тази психична организация според него са намалена символична 
функция, която възпрепятства символното представяне и преработ-
ка на афектите и води до прекомерното им изразяване в моторната 
или телесна сфера. 

По-късно Horney (1952) и Kelman (1952) идентифицират специ-
фики във функционирането на психиатрични пациенти, които 
демонстрират склонност към развитие на психосоматични симп-
томи. Horney (1952) открива, че във функционирането на тези 
пациенти е налице едно типично “обедняване на вътрешните пре-
живявания”. Тя отбелязва, че то не е ограничено само до емоцио-
налната сфера, а засяга всички аспекти на личностовото функцио-
ниране.Неспособността да се осъзнават вътрешните преживявания е 
тежък дефицит, който оказва негативно влияние на ежедневното 
функциониране на индивида. За да компенсира този дефицит, 
индивидът автоматично се насочва към външния свят и като 
последствие от тази промяна вътрепсихичните процеси започват да 
се преживяват като външни или да се отдават на външни причини. 
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В тези случаи индивидът може успешно да регистрира соматичните 
корелати на емоционалните преживявания, но да ги приписва на 
външни фактори и следователно да ги интерпретира погрешно 
(Baker et al., 2012). По този начин индивидът изглежда по-скоро 
като наблюдател на собствения си живот. Той споделя събитията от 
живота си, оставяйки усещане за откъснато докладване на факти. За 
да подчертае прекомерността на екстернализацията във функциони-
рането на тези пациенти, Kelman (1952) нарича този феномен 
екстернализиран начин (стил) на живот (externalized living).  

Значим принос в развитието на концепцията за алексити-
мията, нейното клинично и теоретично разбиране се свързва с 
основаването на Парижката психоаналитична школа (Paris School) и 
по-специално с формирането на Парижкият институт по психосо-
матика (Institut de Psychosomatique, IPSO) в края на 60-те и началото 
на 70-те години на XX век. Pierre Marty, Michel de M’Uzan, Christian 
David и Michel Fain разработват задълбочена теория за психосома-
тиката, основана на клиничния им опит. Те идентифицират основ-
ните клинични характеристики на психосоматично болните, като 
разглеждат патогенните механизми и етиологичните фактори, които 
вземат участие във формирането на соматичните симптоми. Вероят-
но един от най-значимите приноси на Pierre Marty и неговия екип се 
крие в дефинирането на идеята за механично мислене (pensee 
operatoire), описана подробно в статията на Marty и de M’Uzan от 
1962 La pensеe opеratoire. Под механично мислене се разбира 
съзнавано мислене, което е  изцяло фактологично, свързано с външ-
ните детайли от обективната реалност, асоциативните способности 
са ограничени, липсват връзки с вътрешните преживявания на 
индивида, а неговата способност за фантазиране изглежда ограни-
чена (Marty & de M’Uzan, 1962).По-късно тази идея е доразвита и е 
въведен термина механично функциониране, за да се подчертае, че 
се касае по-скоро за специфично психично функциониране, чиито 
най-значими характеристики са всъщност специфичните дефицити 
в мисленето и психичната преработка.  

Засиленият интерес към тези сходни характеристики на пси-
хичното функциониране на психосоматично болните, изследвани и 
описвани от различни автори в Европа и Америка, води до пред-
лагането на по-общия термин алекситимия в началото на 60те 
години на 20 в. от Peter Sifneos. Алекситимията е по-широк термин, 
отнасящ се до специфичното личностово функциониране на тези 
пациенти, включващ  различни характеристики, една от които е и 
механичното мислене (Sifneos, 1973). Освен обеднената фантазна 
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активност и характерния стил на мислене, високо алекситимичните 
индивиди проявяват склонност да реагират поведенчески на 
конфликтни събития, притежават ограничен емоционален репер-
тоар, не успяват да диференцират успешно различните нюанси на 
чувствата и преживяват трудности в намирането на точните думи за 
емоционалните си състояния (Sifneos, 1973). Именно тези трудности 
във вербализирането на афективните преживявания се разглеждат 
като централна характеристика и обуславят избирането на термина 
алекситимия, който в превод от гръцки означава „без думи за 
чувства“ (a – липса, lexis–думи, thymos- чувства). Най-общо алекси-
тимията се дефинира като група от когнитивни и афективни дефи-
цити, свързани с трудности в идентифицирането и диференциацията 
между чувства и телесни усещания, трудности във вербализирането 
на емоциите и дефицити в афективната регулация (Lecours et al., 
2013;Taylor, Bagby & Parker, 1997, p. 29).  

Първоначално концепцията за алекситимията е свързана пре-
димно с областта на психосоматиката. Постепенно интересът към 
нея и обхватът на задълбоченото й изследване нараства. Редица 
изследователи се насочват към изследване на връзките й с различни 
психиатрични разстройства и наблюдават сходни специфики във 
функционирането на индивиди, диагностицирани с посттравама-
тично стресово разстройство (ПТСР) (Krystal, 1968; Krystal and 
Raskin, 1970, цит. по Taylor, Bagby & Parker, 1997, p. 28), зависи-
мости към различни психоактивни вещества (Krystal, 1968; Krystal 
& Raskin, 1970; Wurmser, 1974, цит. по Taylor, Bagby & Parker, 1997, 
p. 28) и хранителни разстройства (Bruch, 1973, цит. по Taylor, Bagby 
& Parker, 1997, p. 28).  

В последните десетилетия алекситимията придобива все по-
голямо значение и става обект на засилен клиничен и изследо-
вателски интерес поради характерните й връзки с нарушенията в 
емоционалната сфера. Специфичните нарушения в когнитивната 
преработка и регулация, които са ядрени за алекситимията, водят 
редица изследователи до дефинирането й като един от предпола-
гаемите рискови фактори за отключването на множество психиат-
рични и медицински заболявания (Taylor, Bagby, &Parker, 1997, p. 
31). Откриват се връзки между алекситимия и паническо разстрой-
ство (Zeitlin & McNally, 1993), алекситимия и ПТСР (Shipko, 
Alvarez & Noviello, 1983; Krystal, Giller & Cicchetti, 1986; Zeitlin, 
McNally & Cassiday, 1993), алекситимия и соматоформни раз-
стройства (Waller & Scheidt, 2004) и алекситимия и тежест на 
депресивната симптоматика (Bomanoti et al., 2009). Натрупаните 
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емпирични данни са обемни и задълбочени, но не успяват да 
идентифицират и обяснят еднозначно причините за естеството на 
тези връзки. Въпросът за това дали високите нива на алекситимия 
нарушават качеството на себерегулацията и по този начин 
благоприятстват развитието на психиатрични или психосоматични 
симптоми и синдроми, или алекситимията е по-скоро състояние, 
съпътстващо протичането на различни заболявания, остава не-
изяснен.  

Съществува известна полемика в литературата, засягаща 
същността на конструкта алекситимия. Някои автори дефинират 
алекситимията като специфично психосоматично разстройство, а 
не като отделна, кохерентна диагностична категория (Leweke et al., 
2012). Според други алекситимията е трайна личностова консте-
лация, която се разглежда като уязвимост към психични раз-
стройства (Martínez-Sánchez, Ato-Garcia, Corcoles Adam, Huedo 
Medina & Selva Espana, 1998; Martínez-Sánchez, Ato-García & Ortiz-
Soria, 2003; Pinard, Negrete, Annable & Audet, 1996; Saarijärvi, 
Salminen & Toikka, 2001; Salminen, Saarijärvi, Aäirelä & Tamminen, 
1994, цит. по Mikolajczak & Luminet, 2006). Съществува и гледната 
точка, че алекситимията е по- скоро защитна формация, вторична 
спрямо преживян психичен стрес, депресия или тревожност 
(Haviland, Shaw, Cummings & MacMurray, 1988; Honkalampi, 
Hintikka, Saarinen, Lehtonen & Viinamaki, 2000, цит. по Mikolajczak 
& Luminet, 2006).  

Централна идея на направлението, което разглежда алекси-
тимията като стабилна личностова черта, е концепцията за дефи-
цит в когнитивната преработка на афективните състояния, което 
довежда до нарушения в афективната регулация и способността за 
адаптивно справяне с факторите, пораждащи дистрес, което от своя 
страна води до влошаване на психичното функциониране, свързано 
с отключване на психични симптоми или соматични разстройства. 
Тази хипотеза открива потвърждение в емпирични данни, получени 
от лонгитюдни изследвания с психиатрични пациенти, при които 
вследствие на лечение се наблюдава редуциране на нивата на пре-
живяния дистрес, но нивата на алекситимия остават непроменени 
(Pinard et al., 1996; Saarijärvi et al., 2001; Salminen et al., 1994, цит по 
Mikolajczak & Luminet, 2006).  

Авторите, които разглеждат алекситимията като състояние, са 
склонни да я разбират като защитна функция, която предпазва 
индивида от заливащи емоционални състояния, в един момент, 
свързан с цялостна психична уязвимост (напр. депресия, тревожни 
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разстройства). Honkalampi et al. (2000) провеждат лонгитюдно 
изследване с психиатрични пациенти и откриват, че в процеса на 
лечение нивата на емоционален дистрес намаляват, а средните 
стойности на алекситимията не се променят. След по-задълбочени 
анализи обаче се оказва, че при половината от пациентите се наблю-
дава значимо редуциране на нивата на алекситимия вследствие на 
лечението (Honkalampi et al., 2000).Напоследък алекситимията се 
разглежда като притежаваща както ситуативни, така и личностови 
характеристики (Messina,Beadle & Paradiso, 2014).  

Алекситимията представя широк спектър от състояния, който 
включва определени вариации в степените на неспособност и 
съответно предполага съществуването на множество етиологични 
фактори (Bellgrove & Fitzgerald, 2006). На базата на различните 
етиологични фактори, участващи в развитието на алекситимията, 
се разграничават две основни нейни форми. Под първична алекси-
тимия се разбира стабилна личностова диспозиция, която се 
свързва с преживяни ранни травми. Вторичната алекситимия е по-
скоро ситуативен отговор на травматични събития, случващи се на 
един по-късен етап в живота на индивида. От тази перспектива 
първичната алекситимия се разглежда като предразполагащ фактор 
за развитието на психиатрични или соматични симптоми, а вторич-
ната – по-скоро като тяхно следствие (de Vente, Kamphuis & 
Emmelkamp, 2006). Идентифицирана е още една форма на алекси-
тимия – органична, при която характерните емоционални наруше-
ния са следствие от органични лезии в мозъчните структури, участ-
ващи в когнитивната преработка на емоционална информация 
(Messina, Beadle & Paradiso, 2014). 

В последните десетилетия алекситимията започва да се 
разглежда не само като евентуален рисков фактор за отключване на 
различни психиатрични и медицински разстройства, но и като 
важен предиктор на ангажираността и изхода от терапия (Krystal, 
1982; Sifneos, 1975; Ogrodniczuk, Piper & Joyce, 2011; McCallum et 
al., 2003). Редица изследвания демонстрират тенденция високите 
нива на алекситимия да се свързват с по-неблагоприятен изход от 
лечение и с по-ниска ангажираност към терапевтичния процес 
(Krystal, 1982; Sifneos, 1975; Ogrodniczuk et al., 2011; McCallum et 
al., 2003). Поради по-неблагоприятната прогноза за повлияване на 
тези пациенти,алекситимията придобива и важно терапевтично 
значение – различни психотерапевтични школи се насочват към 
изследване на ефективността на терапията в повлияването и реду-
цирането на нивата на алекситимия. 
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Това, което се открива е, че ориентираните към инсайт тера-
пии, използващи интерпретативни техники, не са особено ефек-
тивни при лечението на  високо алекситимични индивиди, тъй като 
могат да породят тревожност и да доведат до влошаване на 
симптоматиката (Sifneos, 1972/73; 1975, цит. по Taylor, Bagby & 
Parker, 1997, pp. 248-249). По-подходящи, терапевтично ефективни 
методи са подкрепящите терапии, груповата терапия и когнитивно 
поведенческата терапия (Sifneos, 1975; Freyberger, 1977; Nemiah et 
al., 1976; цит. по Taylor, Bagby & Parker, 1997, p. 249; Baker et al., 
2012). Изследователите в областта насърчават професионалистите, 
работещи терапевтично с лица, демонстриращи алекситимични 
характеристики, да работят в посока на развиване на специфични 
терапевтични техники и стратегии за повлияване на вербализи-
рането и споделянето на емоции, тъй като се смята, че редуцирането 
на алекситимията повлиява благоприятно за редуцирането на 
първичната симптоматика. 

В заключение алекситимията е значим конструкт, който може 
да има важни приложения в клиничната практика. Оценката на 
нивото на алекситимия може да бъде използвана не само като 
предиктор за прогнозата и изхода от терапия, но и като важна 
информация, участваща в избора на най-подходящ терапевтичен 
метод и спомагаща разработването на специфични, високо ефектив-
ни техники за повлияване на определен клиент. Темата за алекси-
тимията е сериозна и привлича все по-широк научен и клиничен 
интерес, което се отразява в нарастващия брой изследвания, опит-
ващи се да обяснят същността й. Сложността на конструкта обаче 
поставя определени трудности пред тази задача и води до нали-
чието на противоречиви и неконсистентни данни и теоретични 
постановки. В България не са провеждани голям брой емпирични 
изследвания по темата, липсват и стандартизирани методики за 
измерване на конструкта. Настоящата статия имаше за цел да 
опише основните характеристики на конструкта, неговото истори-
ческо развитие и възможните му приложения в клиничната прак-
тика, с надеждата това да предостави една добра теоретична основа, 
на базата на която да бъдат стимулирани и разработени различни 
емпирични изследвания, които са необходими за изясняването на 
спецификите и значимостта на конструкта в българска популация. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
Д-р Георги Василев е основният съизследовател в България на 

изследването, финансирано от National Institute of Drug Abuse 

 430 



(NIDA) с Grant 2R01DA021421. Д-р Василев има интереси като 
съсобственик и управител в „Български институт по зависим-
ости“, където изследването се провежда. 

 
Литература 
1. Baker, R., Owens, M., Thomas, S., Whittlesea, A., Abbey, G. , Gower, P., 

Tosunlar, L., Corrigan, E. AndThomas, P.W. (2012). Does CBT facilitate 
emotional processing? Behav Cogn Psychother, 40 (1), 19-37. 

2. Bamonti., P. M., Heisel, M. J., Topciu, R. A., Franus, N., Talbot, N. L. & 
Duberstein, P. R. (2009). Association of alexithymia and depression 
symptom severity in adults 50   years of age and older. American Journal of 
Geriatric Psychiatry, 18, 51-56. 

3. Bellgrove, M. A., & Fitzgerald, M. (2006).The overlap between alexithymia 
and Asperger's syndrome.Journal of Autism and Developmental Disorders, 
36(4), 573-576. 

4. de Vente, W., Kamphuis, J. H. & Emmelkamp, P. M. G. (2006). Alexithy-
mia, risk factor or consequence of work-related stress? Psychotherapy and 
Psychosomatics, 75, 304-311. 

5. Honkalampi, K., Hintikka,J., Tanskanen, A., Lehtonen, J. &Viinamäki, H. 
(2000). Depression is strongly associated with alexithymia in thegeneral 
population. Journal of Psychosomatic Research 48, 99-104.  

6. Horney, K. (1952). The paucity of inner experiences. American Journal of 
Psychoanalysis, 12, 3-9. 

7. Kelman, N. (1952). Clinical aspects of externalized living. American 
Journal of Psychoanalysis, 12,15-23. 

8. Krystal, H. (1982). Alexithymia and the effectiveness of psychoanalytic 
treatment. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy, 9, 353-
378. 

9. Krystal, J. H., Giller, E. L. & Cicchetti, D.V. (1986). Assessment of 
alexithymiain posttraumatic stress disorder and somatic illness:introduction 
of a reliable measure. Psychosomatic Medicine, 48, 84-94. 

10. Lecours, S., Philippe, F., Arseneault, S., Boucher, M. E., & Ahoundova, L. 
(2013). Alexithymia, Cognitive Complexity, and Defensive Avoidance of 
Emotion in a Situation of Experimentally Induced Sadness. Journal of the 
American Psychoanalytic Association, 61, 573-578. 

11. Leweke, F., Leichsenring, F., Kruse, J. & Hermes, S. (2012). Is alexithymia 
associated with specific mental disorders? Psychopathology, 45 (1), 22-28. 

12. Marty, P. & de M'Uzan, M. (1962). La 'pensee operatoire'. RevueFrancaise 
de Psychanalyse, 27 (suppl.), 1345-56. 

13. McCallum, M., Piper, W. E., Ogrodniczuk, J. S., and Joyce, A. S. (2003). 
Relationships among psychological mindedness, alexithymia and outcome 
in four forms of short term psychotherapy. Psychol. Psychother. 76, 133–
144. doi: 10.1348/147608303765951177 

 431



 432 

14. Messina, A., Beadle, J.N., Paradiso, S. (2014). Towards a classification of 
alexithymia: primary, secondary and organic. Journal of Psychopathology, 
20, 38-49. 

15. Mikolajczak, M. & Luminet, O. (2006). Is alexithymia affected by situatio-
nal stress or is it a stable trait related to emotion regulation. Personality and 
Individual Differences, 40, 1399-1408. 

16. Ogrodniczuk, J. S., Piper, W. E. and Joyce, A. S. (2011). Effect of alexithy-
mia on the process and outcome of psychotherapy: a programmatic review. 
Psychiatry Research. 190, 43–48. doi: 10.1016/j.psychres.2010.04.026 

17. Ruesch, J. (1948). The infantile personality. Psychosomatic Medicine, 
10,134-44. 

18. Sifneos, P.E. (1973). The prevalence of ‘alexithymic’ characteristics in 
psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 22, 255-262. 

19. Sifneos, P. E. (1975). Problems of psychotherapy of patients with alexithy-
mic characteristics and physical disease. Psychotherapy and Psychoso-
matics, 26(2), 65-70. 

20. Shipko, S., Alvarez, W. A., Noviello, N. (1983).Towards a teleological 
model of alexithymia: alexithymia and post-traumatic stress disorder. Psy-
chotherapy and Psychosomatics, 39(2), 122-126. 

21. Taylor, G. J., Bagby, R. M. And Parker, J. D. A. (1997). Disorders of Affect 
Regulation: Alexithymia in Medical and Psychiatric Illness (Paperback 
edition 1999). Cambridge University Press. 

22. Zeitlin, S. B., McNally, R. J. (1993). Alexithymia and anxiety sensitivity in 
panic disorder and obsessive-compulsive disorder.The American Journal of 
Psychiatry, 150 (4),  658-660. 

23. Zeitlin, S. B., McNally, R. J., Cassiday, K. L. (1993). Alexithymia in 
victims of sexual assault : an effect of Repeated traumatization ? American 
Journal of Psychiatry, 150, 661-663. 

24. Waller, E. &Scheidt, C. E. (2004). Somatoform disorders as disorders of 
affect regulation: a study comparing the TAS-20 with non-self-report 
measures of alexithymia. Journal of Psychosomatic Research, 57(3), 239-
247. 

 



ВЪТРЕЛИЧНОСТНИТЕ КОНФЛИКТИ – ФАКТОРИ  
ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ 

 
Аделина Филипова 

ВСУ „Черноризец Храбър, Варна, Р България,  
е-mail: a_philipova@abv.bg 

 
Резюме: Стремежът за разбиране същността на вътреличност-

ните конфликти и факторите за тяхното възникване и разрешаване е 
продиктуван от желанието да бъдат управлявани и използвани градивно. 
Конструктивно разрешените вътреличностни конфликти се явяват 
необходими моменти от развитието на личността. 

Настоящият доклад запознава с основни концепции от научната 
литература по проблема „вътреличностен конфликт“. Представени са 
модела и резултатите от проведено емпирично изследване на личностни 
и ситуационни фактори, свързани с появата и разрешаването на вътре-
личностните конфликти. 

Ключови думи: вътреличностен конфликт, преживяване, противо-
речие, психично напрежение, трудна ситуация  

 
INTRAPERSONAL CONFLICTS – FACTORS FOR EMERGENCE AND 

RESOLUTION 
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Summary: The pursuit of understanding the essence of intrapersonal 

conflicts and the factors for their emergence and resolution is dictated by the 
desire to control them and use them constructively. Constructively resolved 
intrapersonal conflicts appear necessary moments of personal development.  

The present report introduces basic concepts from the scientific literature 
on the issue of "Intrapersonal Conflicts". The model and the results of an 
empirical study of personality and situational factors associated with the onset 
and resolution of intrapersonal conflicts are presented. 

Keywords: intrapersonal conflict,  experience, conflict, psychic stress, 
difficult situation    

 
  
Увод  
Вътреличностният конфликт е една от най-сложните форми на 

конфликт поради обстоятелството, че съществува на преживелищно 
ниво. Значението на изследването на психологическите конфликти 
се определя от ролята, която имат за разбиране структурата и 
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развитието на личността. V. Merlin (1970) отбелязва, че „общите 
закономерности на формиране на личността в дейността се 
проявяват тук в остра форма за сравнително кратко време“ (цит. по 
Grishina, 2008, s. 97). ВЛК влияят върху мисловните процеси и 
поведението на индивида. Значимостта на явлението „ВЛК“ за 
психичния живот на човека и неговата непосредствена връзка с 
физическото и психическо благополучие на индивида налагат 
познаването и разбирането на причините за тяхното възникване и 
начините за тяхното разрешаване. 

Настоящият доклад представя резултатите от емпирично из-
следване на личностни и ситуационни фактори, имащи отношение 
към възникването и разрешаването на ВЛК. Изследвани са начините 
на реагиране в конфликтни ситуации и влиянието на някои со-
циално-демографски и личностни характеристики върху реакцията.   

 
Същност на ВЛК   
Основата на западните и руските теории по проблема за ВЛК е 

съставена от категориите противоречия, вътрешна борба и „психо-
логическа защита“, а протичането на ВЛК се свързва с наличието 
на психично напрежение. При дефиниране същността на ВЛК 
авторите се обединяват около лежащото в основата му противопо-
ставяне (В. Мерлин, А. Лурия, Р. Манчева, Г. Козерев, А. Анцупов, 
А. Шипилов). Някои автори (К. Левин, К. Хорни, Г. Козерев) 
включват в своите определения за вътреличностен конфликт и 
необходимостта от избор и вземане на решение. Конфликт вътре в 
нас възниква само, когато индивидът е „раздвоен“ при вземането на 
решение, поради това, че възможните варианти са равни по значи-
мост, но са взаимоизключващи се. (Khorni, 1997). Конфликтолозите 
Antsupov § Shipilov (2002) също отбелязват, че конфликт възниква 
при осъзнаването на субективната неразрешимост на ситуацията, 
когато индивидът не е в състояние да я промени. Ситуацията на 
избор се преживява остро и силно емоционално. „Вътреличност-
ният конфликт е остро преживяване на индивида, отразяващо него-
вите противоречиви отношения с външната среда и неопределеност 
на избора“ (Kozirev, 2007, s. 73). Тези отношения предполагат 
наличието на противоречащи си интереси, в основата на които 
стоят различни потребности и мотиви.      

ВЛК обхващат когнитивната, емоционалната и поведенческата 
сфера на личността. От същите сфери се извеждат и показателите за 
наличие на ВЛК. Antsupov § Shipilov (2002, 2006) посочват 
следните:  
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* в когнитивната сфера – противоречив „Аз-образ“; ниска 
самооценка; застой във вземането на решения (състояние на 
„задънена улица“); проблеми, свързани с избора на ценности и 
съмнение в истинността на мотивите и принципите, от които 
субектът се ръководи;  

* в емоционалната сфера – психично напрежение; значителни 
негативни преживявания; 

* в поведенческата сфера – спад в качеството и интензивността 
на дейност; ниска удовлетвореност от дейността; негативен емо-
ционален фон на общуване; 

* интегрални показатели – усилване на психологическия стрес 
и нарушение в механизма на адаптация; 

В основата на ВЛК лежи преживяването - форма на активност 
на личността, при която се осъзнава дадено противоречие и протича 
процес на неговото разрешаване на субективно ниво. За ВЛК, 
посочва Ф. Василюк, е характерно ценностното преживяване. 
Авторът пише, че „преживяването на вътреличностен конфликт се 
отличава от другите типове преживяване по това, че: обикновено е 
представено като психо-емоционално напрежение; изразява осъзна-
ването на трудността на дадената ситуация; изразява процес на 
избор, съмнение и борба; отразява преструктурирането на ценност-
но-мотивационната система на личността“ (цит. по Antsupov, 
Shipilov, 2002, s. 303). Психо-емоционалното напрежение е емоцио-
налният елемент във ВЛК. То се явява отрицателно емоционално 
преживяване, което възниква при неудовлетворяване на потреб-
ностите. Психо-емоционалното напрежение е „форма на предста-
вяне в психиката на човека на личностния смисъл на случващите се 
в неговия живот събития и отразява степента на удовлетворяване на 
неговите потребности“ (Antsupov, Shipilov, 2002, s.302).  

ВЛК могат да бъдат разгледани като тип трудна ситуация във 
вътреличностен план, която се характеризира с разбалансираност на 
системата <<задача – лични възможности и мотиви – условия на 
средата>> и предизвиква психично напрежение у човека. „Острота-
та на протичане на вътреличностния конфликт зависи от личното 
възприятие за значимостта на трудната ситуация и от психи-
ческата устойчивост на личността“ (Antsupov, Shipilov, 2002,           
s. 196). Авторите обръщат внимание на това, че трудната ситуация 
се създава преди всичко от обективните обстоятелства, но 
степента на трудност в голяма степен се определя от субективните 
елементи. “Реакцията на личността в трудна ситуация зависи от 
нейното възприятие и оценяване на ситуацията като значима. В 
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резултат на субективната оценка на човека за външните очаквания и 
своите вътрешни ресурси възникват емоционални преживявания и 
съответстващите на тях поведенчески прояви“ (Antsupov, Shipilov, 
2002, s. 198). Степента на  психично напрежение зависи от психо-
логическата устойчивост на личността и определя ефективността на 
поведението – устойчивите и неустойчивите хора имат различно 
поведение в трудна ситуация.  

    
Източници на ВЛК    
Съществува голямо многообразие на източници на ВЛК. 

Vasileva (2012, s. 9) ги свързва със:  
* структурата на личността – когато настъпва промяна в 

йерархията на мотивите и целите; когато се променя външната 
среда и структурата на личността трябва да се адаптира към 
промяната; когато има противоречия между различните нива в 
йерархията в личностовата структура;  

* усещането за екзистенциален вакуум – когато се загуби 
усещането за смисъл на живота и при усещане за дезориентация и 
за липса на време; 

* външни фактори за потискане и фрустрация – физически 
прегради, биологични ограничения, социални условия, степен на 
сложност на ситуацията, липса на обект, необходим за удовлет-
воряване на потребностите;  

Antsupov § Shipilov (2002) казват, че интрапсихичните 
конфликти не могат да възникнат без влиянието на заобикалящата 
среда върху личността. За възникването на вътреличностен 
конфликт е необходимо наличието на личностни и ситуативни 
условия. Личностните условия са детерминирани от „цялата слож-
на структура на личността, предполагаща както взаимодействие на 
нейните основни елементи, така и тяхното противодействие“ 
(Kozirev, 2007, s. 76). Те включват наличие на сложен вътрешен 
свят у индивида, сложна йерархия на потребности и мотиви, високо 
развити чувства и ценности, сложно организирани когнитивни 
структури, способност за самоанализ и рефлексия. Ситуативните 
условия правят вътрешния конфликт актуален и се обуславят от 
положението на личността в семейството, в колектива или в 
обществото като цяло.   

     
Разрешаване на вътреличностните конфликти     

Разрешаването (преодоляването) на ВЛК се свързва с възстано-
вяване съгласуваността на вътрешния свят на личността, единство 
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на съзнанието, намаляване на противоречията в житейските отно-
шения, достигане на ново качество на живот. ВЛК могат да бъдат 
деструктивни – усилващи раздвоението на личността, прерастващи 
в жизнена криза или водещи до невротична реакция и конструк-
тивни, когато водят до максимално развитие на личността при 
минимални загуби за тяхното разрешаване, постига се душевно 
равновесие, задълбочава се разбирането за живота, възниква ново 
ценностно съзнание. Според  Grishina „изходът от конфликт или 
криза се оценява като продуктивен, ако в резултат от това човек 
действително се освобождава от проблема, породил тези трудности, 
по такъв начин, че преживяването го прави по-зрял, психически по-
адекватен и интегриран“ (2008, s. 85). Факторите, от които зависи 
изходът от вътреличностния конфликт, са: нагласите на личността 
към света, волевите качества, темперамента, полови и възра-
стови особености.  

В голяма степен психолозите започват да разбират, как хората 
се справят с вътрешните си конфликти, благодарение на пионер-
ските изследвания на Фестингер върху когнитивния дисонанс. 
Състоянието на „когнитивен дисонанс“ е относително неприятно и 
това мотивира хората да търсят редуциране на дисонанса. Силата на 
когнитивния дисонанс зависи от степента на значимост на 
дадените представи за човека.   

За Grant (2000) преодоляването на вътрешния конфликт би 
трябвало да започне от  справянето  с вътрешния диалог. Като 
начини за разрешаване на ВЛК, Kozirev предлага конгруентността 
(точно съвпадение на емоциите, тяхното осъзнаване и изразяване) 
(1999) и изграждането на адекватна оценка на ситуацията, което 
включва самооценка на индивида и оценка за сложността на съще-
ствуващия проблем (2007). Авторът посочва рефлексията като път 
за справяне с причините за вътрешното напрежение и намиране на 
разумен изход от конфликта. Според психоаналитичните теории 
„именно екстернализирането на агресията е един от ефективните 
начини за справяне с вътреличностни конфликти“ (Gocheva., 2011, 
цит. по Vasileva,E., 2012, s.9). Преодоляването на вътрешните 
конфликти се осигурява от действието на психологическите защит-
ни механизми. Някои изследователи (Ф. Василюк, Е. Киршбаум, В. 
Ротенберг) не приемат психологическата защита за ефективен 
начин за разрешаване на вътрешния конфликт, тъй като тя ограни-
чава личностното развитие чрез ограничаване на нейната „собстве-
на активност“ (цит. по Antsupov, Shipilov, 2002, s. 322).„Когато 
личностовия ресурс нарастне, защитните механизми не се „включ-
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ват“ и поведението се реализира спонтанно“ (Petkova, P., Ivanov, S., 
2012, s. 36). Изследователите на ВЛК са единодушни по въпроса, че 
защитните механизми имат своята цена: известен отказ или изопа-
чаване на реалността; не внасят промяна в потенциала и уменията 
за комуникация; блокират процеса на учене и постигане на лич-
ностова зрялост; водят до нецелесъобразни загуби на психична 
енергия. 

Съвременното разбиране за ВЛК изхожда от техните позитив-
ни функции, най-важната от които се състои в тяхната роля на 
източник на развитие. Levine, Resnick, Higgins, (1993) твърдят, че 
„колкото е по-значим конфликтът, толкова е потенциално по-силно 
неговото влияние върху интелектуалното развитие“ (цит. по 
Grishina, 2008, s. 83 ). V. Merlin (1970) отбелязва, че „в психологиче-
ския конфликт се изменят старите и се формират нови отношения в 
личността; изменя се самата структура на личността“ (цит. по 
Grishina, 2008, s. 98). Вътрешните конфликти са сигнали, „които ни 
съобщават, че жизненото ни движение е възпрепятствано“ и трябва 
да ги „превърнем в инструменти за себепознание“ (Korno, 2009,           
s. 66). Други позитивни функции на вътрешния конфликт са: 
възможност за снижаване на напрежението, възможност за 
сближаване, основа на моралното развитие, индивидът осъзнава 
себе си като личност, закалява характера, формира решителност 
и устойчивост на поведението, допринасят за формирането на 
адекватна самооценка и помагат за самопознанието и самореали-
зацията на личността.   

Проведено е изследване, с което е направен опит за открояване 
на някои личностови и ситуационни фактори, които могат да 
създават предпоставки за възникване на по-сериозни вътрелично-
стни конфликти и да се явяват фактори за тяхното конструктивно 
или деструктивно разрешаване  

Предмет на изследването са основанията за възникване на  
вътреличностни конфликти и факторите, които влияят върху тях.  

Цели на  изследването: установяване влиянието на различни 
фактори (личностни и ситуационни) върху реакцията на ВЛК; 
изследване влиянието на личната ориентация към значими за 
личността области за проявлението на тези фактори; разкриване на 
взаимовръзки между различните фактори; 

Задачи на изследването: определяне инструментите за изслед-
ване на факторите, подлежащи на проучване; конструиране на 
въпросник, с помощта на който ще се проучат ситуационни фактори 
и тенденциите за реакция; определяне на изследваните лица и 
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провеждане на процедурата по тяхното тестване; обработка на 
получените резултати чрез статистически процедури в зависимост 
от набелязаните хипотези; анализ на резултатите и формулиране на 
изводи с приложен аспект; 

Хипотези: Хипотеза 1: Хората си изграждат устойчиви 
нагласи на реакция в ситуации, които провокират вътреличностни 
конфликти;  

Хипотеза 2: Нагласите се повлияват от социалните характери-
стики и личностовите особености на лицата; 

Методики: *Въпросник (конструиран за целите на изследва-
нето), с който да се определи типа реакция (рационална или нера-
ционална) в трудни ситуации. Съдържа Анкета относно социално-
демографски характеристики. Втора част: Оценка за значимост на 
важни сфери на жизнедейност - семейство, работа, приятели, „себе 
си“ и развлечения (спорт, хоби, културни развлечения и др.). За 
съставянето на третата част е изходено от позицията, че вътреш-
ната кофликтност се влияе от междуличностните взаимоотношения. 
Съдържа 15 твърдения - трудни ситуации в полето на проучваните 
сфери, ориентирани към пораждане на вътрешно противоречие у 
ИЛ. Отговорите включват два типа реакция: рационална и нера-
ционална. Като „рационална“ е разбирана реакцията, която води до 
адекватно решаване на конфликтната ситуация, до намиране на 
ефективен изход от нея. Това е поведение в резултат от анализиране 
на актуалната ситуация. За „нерационална“ е приета реакцията, при 
която конфликтът е изнесен навън (към другите) или е насочен 
навътре (към себе си). И в двата случая конфликта остава нераз-
решен и вътрешното напрежение, породено от него, не се 
разтоварва.   

*Личностен въпросник на Айзенк (Въпросник „EPQ“). 
Отнася се до начина на поведение, свързан с темперамента. При 
Айзенк се говори не за черти, а по-скоро за различни измерения на 
отделните свойства на поведението, които всеки притежава в 
известна степен. Факторите екстраверсия/интроверсия и невроти-
зъм/емоционална стабилност са означени като „генерализирани 
черти“, обособени като основни свойства на темперамента. Включ-
ва 86 айтема. Българската адаптация на въпросника е реализирана 
от И. Паспаланов и Д. Щетински (Институт по психология – БАН). 
(цит. по Stamenkova). 

Обработката на информацията е извършена с Microsoft 
Office Excel 2010 и Statistica 10; Изследвана съвкупност: 45 лица, ot 
koito 31 жени и 14 мъже, на възраст от 18 г. до 60 г.;  
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Резултати и анализ на резултатите от изследването  
(представени са само по-интересните от гл. т. на автора и 

статистически значимите резултати) 
 
 „Оценка за значимост“ на важни сфери на жизнедейност: 

Преживяванията се трансформират в конфликт само в този случай, 
когато засягат значими за човека представи, убеждения и ценности 
(Grishina, 2008). А остротата на протичане на вътреличностния 
конфликт и реакцията на личността зависят от възприятието и 
оценката на личността за значимост (Antsupov, Shipilov, 2002, 2006). 
В проведеното изследване е направена „оценка за значимост“ за 
ИЛ на жизнените сфери семейство, приятели, работа, забавления и 
„себе си“,  в качеството им на ситуативни условия за възникване на 
ВЛК.  

Резултати от „оценката за значимост“: най-голям процент от 
ИЛ поставят семейството на първо и второ место (87%), работата - 
на второ и трето (60%), себе си – също на второ и трето (52%), 
приятелите – на трето и четвърто (62%) и забавленията – на 
четвърто и пето место (74%). Тези данни не са изненадващи пред-
вид това, че за нашата култура семейството и работата са интер-
нализирани ценности или такива, възприети по силата на тяхната 
обществена значимост, които личността е принудена да спазва. 
Minchev (2009) посочва, че индивидът се самоопределя във връзка с 
ценностите си. Следователно ИЛ ще се самоопределят в много по-
голяма степен във връзка със семейството и работата си, отколкото 
с останалите области. Предвид получените резултати може да се 
мисли, че семейната и работната среда ще се явяват за ИЛ: по-
големи източници на ВЛК, в сравнение с останалите сфери; по-
силни  източници на психо-емоционално напрежение; източници на 
по-силен когнитивен дисонанс, предвид това, че силата на 
когнитивния дисонанс зависи от степента на значимост на дадените 
представи за човека; допълнителен генератор на „междуролеви 
конфликт в резултат от противоречието между професионалната и 
семейната роля“. (Grishina, 2008).   

Взаимовръзки между социално-демографски и личностни 
характеристики на ИЛ и сферите на жизнедейност: В на-
стоящото изследване са проучени жизнените сфери „семейство“ и 
„приятели“.  

Резултати, отнасящи се до сфера „приятели“: За 40% от ИЛ 
приятелите са на четвърто место по значимост. Поради дисбалан-
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сираност на извадката не бе установена статистически значима 
връзка между показателите пол–оценка за значимост.  

Взаимовръзката „степен на образование – приятели“ е след-
ната: най-голям дял (34%) от ИЛ със средно образование поставят 
приятелите на 3-то место, а тези с висше образование на 4-то место 
(45%), като корелацията по Спирмън е -0.436 и е статистически 
значима при p <.05. Може да се очаква, че приятелските 
взаимоотношения ще генерират повече ВЛК за ИЛ със средно 
образование отколкото за тези с висше образование. 

87% от ИЛ интроверти класират приятелството на 4-то и 5-то 
место по значимост, а 62% от екстравертите - на 3-то и 4-то место. 
Тази тенденция е отразена в статистически значимата връзка от 
0.385 по Спирмън, значима при p <.05. Приятелските взаимоотно-
шения по-вероятно ще бъдат източник на вътрешни конфликти за 
екстравертите отколкото за интровертите в изследваната извадка.  

Резултати, отнасящи се до сфера „семейство“: 60% от 
всички ИЛ поставят семейството на първо место, като най-важно за 
тях. За по-голям дял от жените семейството е с по-голяма значимост 
в сравнение с мъжете, макар да няма статистически значима връзка 
в настоящото изследване.  

64% от тях са с висше образование, а 45% са със средно. 
Любопитен е резултатът, че семейството е на 1-во место за живеещи 
на семейни начала (100%) срещу 63% от семейните и 67% от 
разведените. При статистическата обработка на данните по 
Спирмън резултатът е 0.36 статистически значим при p <.05. 

Взаимовръзки между социално-демографски и личностни 
характеристики на ИЛ и рационалност на реакцията: Данните 
сочат, че рационалните решения (57%) преобладават пред нерацио-
налните (43%), което говори, че ИЛ решават проблема повече на 
когнитивно, отколкото на емоционално ниво. Тъй като начинът на 
реагиране най-често е закрепен поведенчески модел (все по-
стабилно с напредване на възрастта), може да се очаква, че лицата 
от изследваната извадка обичайно ще реагират по-скоро рацио-
нално в трудни за тях ситуации.  

Откроява се ясна тенденция ИЛ да се ориентират към рацио-
нални или нерационални решения, повлияни и от проблемното 
поле. Интересен е резултата, че най-много нерационални решения 
се отнасят до най-значимата сфера – семейството, а рационалните 
избори най-често са свързани с взаимоотношенията с приятелите. 
Възможно обяснение е това, че в семейството процесите протичат 
естествено, нерефлектирано, докато при външни, по-структурирани 
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взаимоотношения лицата упражняват по-голям контрол при избора 
си на реакция.       

ИЛ с висше образование реагират по рационално спрямо 
лицата със средно образование. Това може да се дължи на факта, че 
в процеса на обучение дадено лице усвоява модели на когнитивна 
преработка на информацията, натрупва знания и се научава да 
търси информация, докато хората, които имат по-ниска степен на 
образование може би са склонни да реагират по-интуитивно и често 
тази реакция е нерационална.  

Рационалните реакции се увеличават при по-голяма екстра-
вертност на ИЛ - колкото по-интровертно е лицето, толкова по-
нерационална е реакцията.  

Налице е тенденция към нарастване на нерационалните 
реакции с повишаване нивото на невротизъм. Лицата с много ниски 
нива на невротизъм (екстремно ниско и под норма) правят пре-
димно рационални избори. Емоционалната стабилност кореспон-
дира с една по-рационална реакция и вероятност за по-конструк-
тивно разрешаване на възникналия проблем. 

Процентът на рационалните отговори не се променя същест-
вено при лицата с различно ниво на психотизъм. Все пак той е най-
висок (62%) при лицата с ниво на психотизъм в норма.   

Нерационалните реакции са изследвани с оглед на нагласата за 
реакция на ИЛ - изнасяне на конфликта навън („към другите“) или 
насочване на конфликта навътре (‚към себе си“). По-голям дял имат 
нерационалните реакции (52%) от типа „към другите“. ИЛ са по-
склонни да задържат конфликта в себе си в конфликтна ситуация, 
свързана с приятелите и работата. Това би могло да е свързано с 
изискуемото от ролите в по-голяма степен социално - желателно 
поведение. Когато конфликтната ситуация се отнася до семейството 
на ИЛ или до тях самите, ИЛ  показват склонност по-скоро да 
изнесат конфликта, отколкото да го задържат в себе си. 

     
Изводи 
Проведеното емпирично изследване разкрива наличието и 

определящото влияние на устойчиви нагласи за реакция (рацио-
нална или нерационална) на ИЛ в ситуации, свързани с вземането 
на трудни решения или противоречиви междуличностни взаимо-
отношения. С това се потвърждава първата хипотеза на изслед-
ването. Тези нагласи се отразяват върху начина (конструктивен или 
деструктивен), по който ИЛ разрешават проблемните за тях си-
туации.  
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Изследването на типа реакция (рационална/нерационална) в 
конфликтна ситуация разкрива, че тя е повлияна от социални и 
личностови характеристики на ИЛ, което потвърждава втората 
хипотеза на изследването. Проучването показва както личностовата, 
така и ситуационната обусловеност на реакциите на ИЛ. Изслед-
ването разкрива взаимодействия и взаимовръзки както между 
отделни социални и личностови характеристики на ИЛ, така и 
между социални и личностови особености на ИЛ и техните нагласи, 
които се проявяват в реакциите. Установени са някои статистически 
валидни зависимости, като  „екстраверсия – приятели“, „семейно 
положение – семейство“ и „образование – приятели“.  

Поради по-голямата си значимост в сравнение с останалите 
проучвани сфери на жизнедейност семейството ще се явява по-чест 
и по-силен генератор на ВЛК. Един от най-интересните резултати в 
проучването се отнася до констатацията, че конфликтите, свързани 
с по-значими жизнени сфери по-често намират нерационални реше-
ния. Емпиричното изследване потвърждава, че личното възприятие  
на дадена ситуация като значима и същевременно като трудна, и 
психическата устойчивост на изследваните лица, играят важна роля 
за пораждането на вътрешна конфликтност. Потвърждават се 
коментираните в теорията взаимовръзки между ВЛК и личностни и 
ситуационни фактори, създаващи предпоставки както за възникване 
на ВЛК, така и за начина (деструктивно или конструктивно) на 
тяхното разрешаване. Рационалността на реакцията зависи, както от 
устойчивите нагласи на индивида, така и от личната оценка за 
значимост и трудност на проблемното поле.    
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Summary: Eating disorders (ED) are complex bio-psycho-social in their 

nature, medical and psychological syndromes, which cause not only serious 
body and psychological complications, but also disability in all aspects of 
sufferers’ lives. Early detection and prevention of further development, as a 
secondary prevention strategy, is possible if interventions for discriminating 
early risk factors are implemented. ED etiology is rather complex and 
multifactorial, so our efforts are pointed at direction of detecting their early 
predictors. The comprehensive survey of the ED risk factors in this paper could 
be of help not only to researches, but also to clinicians and practitioners in the 
fields of psychological counselling and psychotherapy. 
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1. Увод 
 
Съвременните тенденции по изучаваната проблематика дават 

основание да се смята, че етиологията на хранителните разстрой-
ства и техните симптоми, биха се характеризирали най-добре чрез 
мултифакторни модели, включващи в себе си – биологични, 
психологични, интерперсонални и културални фактори.  

Включването на биологични, психични и социални фактори в 
модела на хранителните разстройства посочва невъзможността да се 
определи една конкретна причина като рискова за развитието им. 
Не можем да търсим „причината“ за ХР, свързана например с 
някаква  личностна история или травма и дори в интеракция на 
психологични процеси от групи фактори (Gilbert, 2002).  

Изследванията идентифицират множество групи рискови фак-
тори, вариращи от индивидуални до семейни и социокултурни, 
които допринасят за развитието на ХР, като въз основа на емпи-
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ричната литература, най-общо, те могат да бъдат сведени до 
представените по-долу (Blodgett, 2015). 

 
ИНДИВИДУАЛНИ ФАКТОРИ 
 
Генетична предразположеност 
Някои изследвания доказват, че има генетична предразполо-

женост към тази група заболявания. Учени твърдят за съществу-
ването на хромозома, която е отговорна за развитието на анорексия 
и булимия, а също така и за затлъстяването. Свързана е с вероят-
ността за появата на психични нарушения в някакъв етап от 
развитието на човека и се изразява във вид на хранително 
разстройство. Това обаче не е задължително. Може хранителни 
разстройства никога да не се проявят в живота на индивида, тъй 
като отношение имат и останалите фактори – физиологични, лич-
ностни, социокултурни и семейни, които също са в основата на 
тяхното развитие (Yilmaz, Hardaway & Bulik, 2015). 

При еднояйчни близнаци най-ясно си проличава наличието на 
генетична предразположеност. До 90 % от случаите, ако един от 
близнаците е развил някое хранително разстройство, то и при 
другия също се наблюдава. Значително по-ниски са процентите при 
двуяйчни близнаци, както и при братя и сестри, родени през 
различни години, но все пак до три пъти нараства вероятността от 
заболяване, когато някои от роднините са развили вече такова или 
са боледували в миналото си.  

До около половината от случаите на хранителни разстройства 
биха могли да се обяснят с наличието на генетична предразпо-
ложеност, сочат някои изследвания (Bulik, 2015). 

Други изследвания сочат следното: 
• Съответствие от 55% за анорексия при еднояйчни близнаци 

(ЕБ) срещу 5% при двуяйчни близнаци (ДБ) 
• Съответствие при булимия от 35% (ЕБ) и 30% (ДБ) рес-

пективно 
• Хранителните разстройства и асоциираните им черти са 

рискови в семействата 
• Подозрения за полиморфизъм на гените, асоциирани със 

серотонина. Анорексията може да се види, като начин за регулиране 
на ексесивно безпокойство, което е асоциирано с малфункция на 
ендогенния серотонин. 
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Хромозомите 1, 2, 4 и 13, посочва Deanne (2015) са най-вероят-
но свързани с рестриктивната анорексия.   

Тези резултати предполагат, че генетичната промяна на генен 
промотор на серотонинов транспортер допринесе за податливостта 
към анорексия нервоза. 

 
Невробиологични фактори 
 
Тясно свързани с хранителните разстройства са абнормностите 

в регулацията на определени невротрансмитери, като 5-хидроксит-
риптамин (5-HTТ), свързания с транспортирането на серотонин  
полиморфичен регион (5-HTTLPR) (Lee & Lin, 2010; Castellini G. et 
al., 2012), както и мутацията на два специфични гена: естроген-
свързания рецептор α (ESRRA) и хистон деацетилаз 4 (HDAC4) (Cui 
et al., 2013). 

Освен това, някои учени асоциират ранния пубертет с появата 
на хранителни разстройства, период, който потенциално води до 
увеличаване на дисрегулациите в циркулиращите полови хормони, 
особено в естрогена (Stice, 2002;  Zehr et al., 2007). 

Доказано е, че някои изменения във функцията на хипота-
ламуса, хипофизата и надбъбречната жлеза могат да доведат до 
хранително разстройство, тъй като някои хормони и невротранс-
митери влияят на хранителното поведение (American Psychiatic 
Association, June 2006). 

 
Негативен образ на тялото 
Телесното недоволство или негативният телесен образ много 

често се идентифицира като рисков фактор за хранителните 
разстройства, което се има предвид от нас при валидизирането на 
батерия от въпросници за ранна пре-диагностика на ХР. Инди-
видите, които не одобряват телата си са с повишен риск от развитие 
на патология, характеризираща хранителните разстройства, включ-
ваща преяждащи и прочистващи поведения, за да постигнат телесно 
задоволство (Cui et al., 2013).  

Има три основни аспекта на негативния телесен образ: чувства/ 
мисли, поведения и усещане за размера на тялото. 

Негативните мисли и чувства за собственото тяло могат съще-
ствено да повлияят поведенията, взаимоотношенията и самооцен-
ката. Ефектът от негативния образ за собственото тяло е доказан 
при някои жени, при които тенденцията да надценяват размера на 
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частите на тялото си, които неодобряват (дори при обективни 
данни) индикират тяхната грешка (Freidman,1988). 

Когато индивидите от женски пол са фокусирани върху телата 
си, те не са в състояние да посветят достатъчно енергия на външ-
ните аспекти в техният живот. Прекомерното наблягане на женската 
външност води съответно при тях до трудности да оценяват 
вътрешната си същност, което негативно афектира самооценката им 
(Allen et al., 1994). 

Опитите да постигнат външния идеал за телата си са много 
често неефективни в дългосрочен план и водят до поведенчески 
проблеми, включително епизоди на преяждане, обсесии относно 
храната и хранителни разстройства. Други психологически ефекти 
от преследването на перфектното тяло включат ниска самооценка, 
чувство за провал и нископоставеност, раздразнителност, загуба на 
либидо и проблеми с паметта. Негативният образ за собственото 
тялото също така се асоциира с депресия, тревожност, интерперсо-
нални проблеми, себепрезрение и социална интровертност. (Cash & 
Pruzinsky, 1990). 

 
Спазването на диетичен режим 
Диетите са ускоряващ или рисков фактор за появата на 

хранителни разстройства, когато чрез тях вече не само се цели 
подобряване на здравословното състояние, особено в резултат на 
някакво заболяване, но когато се показват способностите на човек 
за контрол както над собственото тяло и желания, така и над 
заобикалящата го среда. Към диетите, като част от програмата често 
се включват и физически упражнения, които при отключването на 
едно такова ХР, започват да стават интензивни и изтощителни с цел 
да се постигне максимално натоварване на тялото. 

Диетите могат да прогресират в хранително разстройство, 
често водейки до хранителна патология, като преяждащи и повръ-
щащи поведения (Leon et al., 1999). Изследванията показват ясно, че 
хранителната рестрикция (спазването на диета) обикновено пред-
шества повечето хранителни разстройства. Диетите не причиняват 
ХР тъй като значителен брой хора спазват диети, но само някои от 
тях развиват хранителна патология. Въпреки това спазването на 
диети с цел загуба на тегло са „необходимо условие“ или отключ-
ващ фактор за развитието на хранително разстройство (Stice, 2002). 
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Психологични и емоционални проблеми 
 
Друга причина за развитието на такива заболявания е някакво 

тежко травматично преживяване в миналото - болест или загуба на 
близък човек, сексуално или друго насилие. Психологичният стрес, 
който поражда едно такова събитие е голям и често един съзряващ 
човек, чиято сензитивност също е висока, трудно би се справил без 
подкрепата на близки и навременна намеса на специалист, който да 
помогне за преодоляването на стреса. Психологичните и емоцио-
нални проблеми са сред най-честите рискови фактори за ХР, систе-
матично и постоянно цитирани от съществуващите до този момент 
изследвания (Smith et al., 1986; Furnham & Hume-Wright, 1992; 
Holliday et al., 2005). 

 
Сексуалното, физическо и психическо насилие са получили 

емпирична подкрепа като рискови фактори за развитието на 
психиатрични усложнения, които включват и ХР. По-специфично 
изследователите посочват проценти за отделните видове насилие,  
водещи до хранителни разстройства, а те са следните: 57 % за 
физическо насилие и 29 % за сексуално насилие (Treuer et al., 2005; 
Wonderlich et al., 2007). Освен това психическият тормоз е значи-
телен предиктор за симптоматика на хранителни разстройства сред 
жени, при които е контролирано за останалите видове насилие 
(Fischer, Stojek & Hartzell, 2010; Polivy & Herman, 2002). Диску-
сионно е твърдението на Waller (2007), че психическото насилие 
под формата на неглижиране и унижение е този по-изразен фактор, 
в сравнение с физическото и сексуалното насилие, който се явява 
рисков за развитието на ХР (Waller, 2007).  

Съществена коморбидност някои учени установявават и между 
посттравматично стресово разстройство (ПТСР), и тежестта на 
симптоматиката на ХР (Brewerton, 2007). В статия, Brewerton (2007) 
разглежда взаимоотношенията между ХР, травматично преживя-
ване в миналото и коморбидно разстройство с акцент към посттрав-
матично стресово разстройство (ПТСР) като прави следните обоб-
щения, че значителен брой минали травматични преживявания биха 
се асоциирали с ХР и че травматично преживяване в миналото се 
свързва с по-голяма коморбидност, вкл. и ПТСР при индивиди с ХР.  

Според Callahan и Burnette (1989) индивиди с хранителни раз-
стройства, които страдат от посттравматично стресово разстройство 
имат предпоставката да изживяват отново многократно случилото 
се по време на “тяхната загуба“ и когато започне „траурният 
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процес“, те автоматично инхибират процеса посредством разсей-
ване чрез цикъл на преяждане-прочистване или чрез избягване 
посредством гладуване до физическо изтощение на организма, след 
което отново влизат в процеса и това продължава като един 
циркулиращ модел, който няма край и прекъсване. 

 
Негативна афективност 
 
Някои учени дискутират в проучванията си как негативната 

афективност като понижено настроение, чувство за вина, враждеб-
ност, тревожност или гняв се асоциира с увеличен риск от развитие 
на хранителни разстройства (Polivy & Herman, 2002; Lee & Lin, 
2010; Wertheim, Koerner & Paxton, 2001; Tylka TL, 2004). 

 
Покачване на тегло през пубертета 
 
Покачването на тегло, дори „лекото” наднормено тегло в 

детството също може да е причина за проблеми в храненето в един 
по-късен етап от живота.  Децата често се подиграват на по-пълните 
си съученици, познати или приятели без да разбират какво трав-
матично преживяване това може да е за тях, като този „булизъм“ е и 
една от причините за развитие за хранително разстройство 
(Wertheim et al., 1997). 

 
Времето на пубертета 
 
Статистиката сочи, че хранителните разстройства в по-голя-

мата си част започват през пубертета, когато настъпват различни 
промени, които са част от съзряването на детето. Някои от 
хранителните разстройства могат да се приемат и като нежелание 
на младия човек да порасне и страх от всички промени, които 
настъпват в тялото. Той иска да остане дете, дори понякога 
несъзнателно, което да получава грижи, внимание, подкрепа от 
близките. Най-често това е моментът, в който той/тя се откъсва от 
своето семейство, избира своя път в живота както в професионален, 
така и в личен план. Тези значителни промени могат да провокират 
страх и несигурност и когато младият човек не може да се справи с 
подобни емоции, той реагира по различен начин и един от тях би 
могъл да бъде пораждането на някакво хранително разстройство 
(Zehr et al., 2007). 
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Личностни черти 
 
Занижената самооценка също е една от основните причини за 

развитието на тези заболявания. Чувството за малоценност при 
засегнатите от ХР понякога е много силно изразено. Те изпитват 
неудовлетвореност от себе си и от това, което успяват да постигнат. 
Страхуват се да не се провалят, перфекционисти са. При тези 
индивиди самочувствието се основава предимно или само на 
външния им вид, като щастието им зависи от това колко килограма 
тежат и как изглеждат, а условието за тях да бъдат обичани е да 
бъдат перфектни в абсолютно всичко.   

Според Keel и Forney (2013), личностните фактори като нега-
тивна емоционалност и перфекционизъм допринасят за развитието 
на хранителните разстройства. Това често се случва индиректно 
чрез засилване сензитивността към интернализиране на „Слабия 
идеал“ (субективен идеал за слаба фигура) или чрез повлияване на 
избора на партньорска среда. 

Други учени като Polivy и Herman (2002), които имат подобна 
ориентация на нас, показват в изследванията си, че перфеционизмът 
е друг ранен предиктор, който може да бъде и поддържащ фактор 
по време на развитието на едно хранително разстройство. 
Перфекционизмът като фактор, промотира спазване на диети с цел 
загуба на тегло, епизоди на неконтролирано преяждане, прочист-
ващи поведения и ускорява симптомите, характерни за хранител-
ната патология, особено когато са комбинирани с ниска самооценка.  

Според някои автори невротичният перфекционизъм или 
чувството „никога достатъчно добър“, много често е личностна и 
упорито продължаваща черта характерна за болните от анорексия 
нервоза. В същото време, характерни личностни фактори при були-
мия нервоза или прочистващият под-тип анорексия са рисковите и 
импулсивните поведения. За всички видове хранителни разстрой-
ства е характерно обаче „избягването на вреда“, което може да се 
прояви като форма на подчинение (Deanne & Jade, 2015). 

 
СОЦИОКУЛТУРАЛНИ ФАКТОРИ 
 
Интернализиране на „Слабия идеал“  
 
Културните фактори оказват съществено влияние при инди-

види, които са сензитивни или със проблеми относно храненето. 
Липсва разпространеност на хранителните разстройства сред стра-
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ните от „третия свят“ поради редица причини. Това което се явява, 
като медиатор между културният натиск и ХР е интернализацията 
на „Слабия идеал“. Предпочитанията към „Слабия идеал“ и стре-
межа за достигане на непостижима фигура са асоциирани с 
развитието на хранителни разстройства и по-специално с разви-
тието на анорексия нервоза (Аhern et al., 2008). 

В тази връзка, в множество изследвания и в систематичен 
мета-анализ на Stice (2002) е доказано, че медиите в значителна 
степен допринасят за репрезентирането на този идеал. Има дока-
зателства, че независимо от степента на интернализация на „Слабия 
идеал“, жените които биват предупредени че медийните образи са 
видоизменени (изтънени и изчистени от дефекти с компютърни 
програми) показват по-ниска степен на неодобрение на телесния си 
образ в сравнение с тези жени, които не са предупредени за по-
горното (Slater et al., 2012). 

 
Медиите 
 
Като продължение на по-горе написаното, натиска от страна на 

медиите не достига само до образите, които те представят и налагат 
като културен идеал. Медиите рекламират всякакви начини, методи, 
продукти и подходи с помощта на които човек може да постигне 
„Идеалната фигура” и това ги прави рисков фактор за ХР.  

В някои страни от близкия изток идеалът за красота е едрата, 
пищна жена и колкото по-пълна е тя, толкова се смята за по-
красива. Други, като западните страни, приемат образа на твърде 
слабата жена като идеална. Налага се едно схващане, че успялата 
жена, която е приета в обществото, обичана от близките, задължи-
телно трябва да бъде слаба. По този начин субективната представа 
за красота определя до значителна степен стойността на човека. 
Радиото, телевизията, списанията, вестниците и други медии не 
само създават тези образи и манипулират хората, но и поддържат 
тази медийна фалшива красота с анорексични модели. Под най-
силен натиск и въздействие са подложени децата в пубертета. Както 
по-горе вече споменахме, това е един период от развитието, в който 
подрастващите са особено сензитивни, често с ниско самочувствие 
и склонни да се влияят от чуждо мнение. Подрастващите подра-
жават на своите идоли, искат да изглеждат като тях, без да осъзна-
ват, че понякога тази визия не е реална или ако е такава, тя не е 
нито красива, нито здравословна (Stice et al., 1994). 

 

 452 



Въздействието на връстниците 
 
Въздействието на връстниците върху развитието на хранител-

ни разстройства също би могло да се раздели на множество под 
фактори. 

Значителен брой изследователи (Wertheim et al., 1997; Van den 
Berg et al., 2002), идентифицират натискът на връстниците да се 
подчиняват на културните идеали като важен фактор, асоцииран с 
развитието на хранителни разстройства, особено през пубертета. 

По подобен начин, интимните партньори играят значителна 
роля в развитието на хранителни разстройства. Това се осъществява 
посредством негативни коментари за външността и окуражавания за 
загуба на тегло, което може да доведе до прекомерна загриженост 
за теглото, телесно неодобрение и нарушени модели на хранене 
еднакво сред жени и мъже (Sheets & Ajmere, 2005; Weller & 
Dziegielewski, 2004). 

 
СЕМЕЙНИ ФАКТОРИ 
 
Нарушената връзка майка - дете е сериозен фактор, който може 

да повлияе за по-нататъшното му развитие като зрял човек. Майката 
често е твърде властна и закриляща, водеща фигура в дома. В 
такива семейства се наблюдава или абсолютна привързаност на 
детето към майката или нейното пълно отхвърляне. Хранително 
разстройство може да се развие и когато има наличие на такова при 
някои от близките, най-често майката. Децата обикновено копират 
поведението на по-големите и приемат тяхното за правилно и 
когато обектът на подражание има някакво разстройство в хране-
нето, то може да се забележи същото и при децата (American 
Psychiatric Association, 2006).  

Ние споделяме мнението на значителен брой изследователи, 
показали в изследванията си, че семейства, в които майките или 
бащите се характеризират с телесно недоволство и спазване на 
диети с цел редукция на теглото, се асоциират с нарушени храни-
телни поведения и хранителна патология при децата им (Fulkerson 
et al., 2002; Keery et al., 2006).  

Деца на родители, проявяващи изявен родителски контрол, 
изразяван емоционално, критични коментари, враждебност, емо-
ционална свръхангажираност или отричане на емоционалните им 
нужди са застрашени от развитие на хранителни разстройства 
(Polivy & Herman, 2002; Kluck, 2008). 
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В допълнение, родителските подигравки за теглото, негативни 
коментари относно тялото, натиск за отслабване и окуражавания за 
спазване на диети се асоциират при децата им с негативен образ за 
тялото, нарушени хранителни поведения и ХР (Fulkerson et al. 2002; 
Tremblay & Lariviere, 2009). 

Бихме обобщили, че хранителните разстройства са много 
сериозни комплексни и многопластови заболявания, чиито рискови 
фактори могат да са както с генетичен и нервно-биологичен, така и 
с психологичен, семеен и социокултурен компонент. Това издига 
необходимостта от ранното откриване на предикторите на ХР и 
вторична превенция с цел предотвратяване на по-нататъшното им 
развитие или хронифициране. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Можем да обобщим, че хранителните разстройства са много 

сериозни комплексни и многопластови  заболявания, чиито рискови 
фактори могат да са както с генетичен и нервно-биологичен, така и 
с психологичен, семеен и социокултурен компонент. Това издига 
необходимостта от ранното откриване на предикторите на ХР и 
вторична превенция с цел предотвратяване на по-нататъшното им 
развитие или хронифициране. 
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Summary: In the mental health domain, experience does not seem to lead 

to clinicians outperforming novices. We aimed to find out more about the 
changes that experience induces in the diagnostic decision-making task in 
mental health practice. We make use of the Intuitive Coherence Judgement Task 
– participants are presented with three tokens of words per trial (a triad), which 
they have to judge as being coherent - having a common associative word -  or 
not. Instead of focusing on accuracy only, we also turn to the errors that are made, 
and examine their interactions with experience (novice or experienced) and domain 
of expertise (clinical psychology practice or other). Results supported our hypothesis 
that more experience leads to a tendency to (inaccurately) consider more 
combinations between elements as coherent. This tendency is not restricted to a 
specific domain of expertise.  

Keywords: Diagnosis, Decision-making, Diagnostic decision-making 
 
 
1. Introduction  
 
In our daily lives we often rely on experts. In many cases their 

expert opinions are of great importance for people’s wealth, health, or 
well-being. The process of becoming an expert in a specific domain is 
almost always associated with extensive learning and experience in the 
area (Dawes, 1994; Ericsson, 2009; Shanteau & Weiss, 2014). Expertise 
can be understood as the ability to quickly and thoroughly comprehend a 
situation, and to consistently come to an accurate decision (Weiss & 
Shanteau, 2003; in diagnostic decision making see Witteman, Weiss, & 
Metzmacher, 2012). Decision-making processes in a particular area of 
expertise differ from the way decisions are made outside this area, and 
also from the way that novice professionals make decisions (Betsch & 
Habertstroh, 2005; Kida, Moreno & Smith, 2010). The general view is 
that novices proceed on the basis of deliberative thoughtful processes. 
Their decisions are guided by facts and strict frameworks, obtained by 
instruction and learning (Gaudiano, Brown, & Miller, 2011). Experts on 
the other hand are often able to quickly identify patterns from the 
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environment and come to fast and accurate decisions (Glöckner & 
Witteman, 2010). This latter type of process is referred to as expert 
intuition – it can be defined as rapid perception and holistic 
understanding of the situation, with lack of awareness of the processes 
involved (Chassy & Gobet, 2011; Hogarth, 2001, 2010). Our interest lies 
in the differences in decision-making processes between experienced and 
novice professionals, inside and outside their field of expertise.  

In the domain of mental health and clinical practice a growing body 
of research shows that there is a rather obscure relationship between 
clinical experience and expertise (Patel, Arocha, & Zhang, 2005; Tracey, 
Wampold, Lichtenberg, & Goodyear  2014; Vollmer,  Spada, Caspar, & 
Burri, 2013). Unlike in other fields, many years in clinical practice do 
not necessarily lead to better decisions (Ægisdóttir et al. 2006), 
particularly in diagnostic decision-making (see e.g. Brailey, Vasterling & 
Franks, 2001; Strasser & Gruber, 2004; Witteman & van den Bercken, 
2007). Some studies (Brammer, 2002; Kim & Ahn, 2002) suggest that 
more experienced psychologists are more competent in psychodiagnostic 
classification than novices, but the overall conclusion is that accuracy in 
diagnostic decisions does not seem to improve much with experience 
(Schulte-Mecklenbeck, Spaanjaars, & Witteman, 2015; Skvortsova, 
Figner, Schulte-Mecklenbeck, Jellema, Sanfey, & Witteman, in revision; 
Spengler et al., 2009). This is contradictory to the well-established notion 
that more experienced professionals make faster and more accurate 
decisions (Ericsson, 2009; Kida et al., 2010). So, how does long clinical 
experience influence diagnostic decision-making, if not by enhancing 
accuracy? 

Research in diagnostic decision-making has so far mainly focused 
on diagnostic classifications, and accuracy is understood as classifying in 
line with the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM) framework (American Psychiatric Association, 2000; 2013), 
which specifies criteria (i.e. symptoms) that should be met for a 
classification to apply (Berens, Witteman, & van de Ven, 2011). In their 
years of practice, experienced clinicians will have encountered a 
substantial number of various cases with many different symptoms, as 
well as various versions of the DSM (eg. Zimmerman, 1994). We can 
assume that at least some of these cases were rather obscure, with no 
clear-cut diagnosis, because the appropriate classification does not meet 
the strict diagnostic criteria (Westen, 2012). Some symptoms will have 
been absent, and other symptoms that are not specified in the DSM will 
have been present, while the classification still seems to apply (Ortigo, 
Bradley & Westen, 2010). If one clinician concludes that a patient 
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matches a given prototype, because several elements of the prototype 
description are present, another clinician may conclude that the same 
patient does not match that prototype, because some other aspects are 
absent (Maj, 2011). The idea is that the DSM criteria might not be 
optimal in providing the correct diagnostic classification in 100% of the 
cases. We reason that therefore experienced clinicians might gradually 
edit and broaden the existing DSM framework, based on their experience 
and patients they see. This view, that the relation between criteria 
(symptoms) and diagnostic classifications is flexible rather than fixed, is 
to some extent in line with Borsboom’s network approach to the 
relations between symptoms and diagnoses (Borsboom, 2008a). 

Contradictory to the latent variable model (Borsboom, 2008b), 
which suggests that there is an underlying latent condition (disorder) for 
which symptoms are indicators, the network approach views symptoms 
as being part of the diagnosis. According to Barsboom (2008a) the 
network approach views disorders as consisting of conveniently grouped 
variables and social or logical constructions, or as causal systems: sets of 
symptoms that are connected through a system of causal relations. 
Symptoms are seen as a part of larger system of symptoms and causal 
connections that we refer to when we use a disorder term (Borsboom, 
2008a). From a constructivist or a causal system perspective it becomes 
easier to appreciate how encountering large numbers of cases (of for 
example patients with depressive symptoms) would lead to a more 
inconsistent mapping of the relations between symptoms and diagnostic 
classifications in the DSM framework. Experienced clinicians may allow 
wider range of symptoms in a disorder frame than novices, who have not 
experienced such extensions of the DSM frames yet. A complementary 
argument is the fact that the development of the framework itself (i.e. the 
DSM) is ongoing, continuously changing, growing, and adapting itself to 
the complicated nature of human mental disorders (American Psychiatric 
Association, 2000; 2013). 

 
2. Hypothesis 
Our hypothesis is that after encountering a substantial number of 

different cases, experienced clinicians have created a broader, more 
fluent representation of disorders, not entirely fitting into the strict 
symptoms-diagnoses guidelines provided by the DSM. This “extension” 
of the DSM framework results in blurred boundaries between diagnoses, 
which are formally considered to be clearly distinguishable. In other 
words – with many years of experience the range of symptoms that can 
belong to a single diagnosis grows larger. Consequently, when 
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experienced clinicians’ diagnostic accuracy is examined in the DSM 
framework, they appear to be in error and accuracy is judged to be 
lower (Garb, 1998). However, a contradiction arises – the way to 
examine expertise and expert intuition (a consequence of which is a 
broadened framework) has been explicitly based on the standard DSM 
framework, which can be viewed as somewhat narrower than the 
richness met in the real-world variety. The goal of this paper is to find 
traces of this “extension” in the decision-process of experienced 
professionals compared to novices’ restrictions to the DSM.  

In order to help shed some more light on this matter, participants 
are presented with the Intuitive Coherent Judgment task (see Bowers, 
Regehr, Balthazard & Parker, 1990), which consists of three tokens of 
words (a triad) presented per trial, and participants are asked to judge 
whether or not these three tokens share a common associative word. 
Previous studies (cf. above) have shown no significant differences in 
accuracy between experienced and novice clinicians on diagnostic 
decision-making tasks. In this study, instead of focusing on accuracy 
only, we will turn our attention to which type of error participants with 
different levels of experience make, and how frequently.  

This study is part of a larger project that included more tasks aimed 
at studying the effects of experience on clinical decision making 
(Skvortsova et al., in revision). The goal is to investigate the diagnostic 
decision-making process of experienced professionals compared to 
novices’ restrictions to the DSM. It was conducted online, and involved 
diagnostic decision-making tasks that required participants to decide 
whether listed symptoms belong to a single diagnosis or not. Control 
trials with identical structure and a control participant group were 
included to be able to draw conclusions about decision-making processes 
inside and outside of the domain of expertise.  

 
3. Methods 
 
Participants 
The sample for the study consisted of 80 participants (48 female). 

Half of the participants were clinical psychologists (20 experienced and 
20 novices) and the other half, 20 experienced (14 female) and 20 
novices (12 female), were from various professional backgrounds – 
architects, IT specialists, HR managers etc. Novice clinicians (18 female) 
were Master students in clinical psychology or young professionals with 
less than 2 years of experience (M = 3, SD = 3.2 months). The average 
age of novice clinicians was 25.3 years (SD = 3.83 years). Experienced 
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clinicians (14 female) were clinical psychologists with more than 4 years 
of experience (M = 15.6, SD = 11.4 years) with an average age of 42.9 
years (SD = 13.1). Novice participants were recruited at Radboud 
University Nijmegen, The Netherlands, and Leuven University, 
Belgium. Experienced participants were recruited through the 
membership list of the professional organisation of clinical psychologists 
in the Netherlands, and word-to-mouth. Eight gift certificates with a 
value of 25 Euro each were raffled among participants. 

 
Procedure 
In the first session of a series of online tasks, participants were 

asked to complete 90 twenty-line case vignette tasks (45 clinical, 45 
control), followed by 90 (45 clinical, 45 control) MouselabWeb matrices 
(Willemsen & Johnson, 2011). In the next part participants completed 
the Intuitive Coherence Judgement task (described below), which is the 
focus in this paper. Two weeks later, in the second session, participants 
were asked to write down everything they remembered about the case 
descriptions, and they completed the Rational-Experiential Inventory 
(REI; Pacini & Epstein, 1999). 

 
Intuitive Coherence Judgment task  
Participants were presented with the Intuitive Coherent Judgment 

task (see Bowers, Regehr, Balthazard & Parker, 1990). The task consists 
of trials in which three tokens of words (a triad) are presented. In total 
180 triads were created for the current research – 90 control triads, 
consisting of three tokens about countries, animals or food, and 90 
clinical triads – where the tokens represented symptoms from the DSM-
IV-TR. Participants had to judge the semantic coherence of the three 
tokens. A triad can be either coherent – having a common associative 
word; or incoherent – not having a common associative word. An 
example of an animal control triad is “Long hairless tail, lives almost 
everywhere, looks like a mouse but larger” (coherent) or “Curled twisted 
horns, male has a mane, long hairless tail” – representing a non-existent 
animal (incoherent). Participants did not need to know or point out the 
correct solution, only to decide whether the triad was coherent or 
incoherent. Examples of clinical triads are: “bizarre delusions, 
hallucinations, unpredictable bursts”, three symptoms from a single 
diagnosis (coherent) or “motoric immobility, linguistically strong, 
aggressive towards humans and animals”, a triad consisting of three 
randomly picked symptoms from the DSM, which do not represent a 
single diagnosis (incoherent). In one case they judge a coherent triad to 
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be incoherent – a failure to see coherence while it is there. We call this 
type of error restricted, as it is viewed as restrained by the established 
DSM framework of measurement. In the other case participants judge an 
incoherent triad to be coherent, in other words they would see coherence 
where there is none. We call that type of error extended, as it represents 
the extension of the possible range of symptoms that can be framed in a 
single diagnosis.  

 
4. Results 
 
Many researchers have documented the ambiguous relationship 

between clinical experience and diagnostic accuracy (cf. above). Hence, 
we will focus not only on accuracy of this group vs. accuracy of that 
group, but we will look at the different types of errors that participants 
make. But still, in order to look at the errors, we first need to establish 
general levels of accuracy.    

 
Accuracy 
The overall mean accuracy across both clinical and nonclinical 

triads was 82.15%. Novice and experienced clinicians did not differ 
much – mean accuracy for novice and experienced clinicians was 82.6% 
and 81.7%, respectively.   

As the data included repeated measures, they were analyzed with a 
mixed-model approach using the glmer function of the lme4 package 
(version 1.1.-4; Bates, Maechler, Bolker, & Walker, 2014) in the R 
program (R Core Team, 2013). P values were determined using 
Likelihood Ratio Tests as implemented in the Anova function of the R 
base package. 

To investigate whether experienced and novice participants differed 
in accuracy, a general linear model with accuracy as dependent variable 
was created. The model tested main effects and interactions of 
experience level (novice/experienced), profession (clinician/control) and 
type of triad (clinical/control). Within-subject variables (type of triad and 
participant) were added as random slopes in the model. 

Level of expertise showed no significant main effect (Chi2(4) = 
5.38,  p  = .249). Profession showed significant main effect (Chi2(4) = 
20.921,  p  < .001), so did type of triad (Chi2 (4) = 39.34, p < .001). The 
model also showed significant interaction between type of triad and 
profession (Chi2(3) = 19.51,  p  < .001).  
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Fig 1. Accuracy for Clinicians and Control participants across clinical  

and nonclinical triads 
 
In Figure 1 we can see that clinicians (both novice and experienced) 

performed better on clinical triads than on nonclinical triads, while 
control participants had similar accuracy on both.  

 
Type of error 
Participants had been asked to judge the triads of words as being 

coherent or incoherent, and they could be correct, or make a restricted or 
an extended error. Since our main focus is the role of experience in 
diagnostic decision-making, the two types of errors are compared for the 
effect of level of expertise (expert/novice). 

Correct answers were given in 82.15% of all triads, which leaves us 
with 17.85% incorrect answers. Of these, 39.60% were restricted errors 
and 60.40% were extended errors.  

Amongst novice participants restricted errors represented 8.81% of 
the total number of responses, and extended errors represented 10.3% of 
the total number of responses. Amongst experienced clinicians, 
restricted and extended errors represented 6.8% and 13.5% of the total 
number of responses, respectively. This is the first indication that 
amongst experienced participants, the extended error is more common 
than restricted error.   

To further investigate in more detail the interactions between the 
two types of error, the level of expertise, the profession of participants, 
and the type of triad, we used two separate models with restricted and 
extended error as dependent variables, respectively. Within-subject 
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variables (type of triad and participant number) were added as random 
slopes in the model. 

The extended error model revealed a main effect of level of 
expertise (Chi2 (4) = 14.34, p = .006), and a significant two-way 
interaction between type of triad and profession (Chi2 (3) = 25.05, p < 
.001). There was also a significant three-way interaction between type of 
triad, profession and level of expertise (Chi2 (4) = 26.03, p < .001). The 
interactions are consistent with the pattern shown in Figure 2: the 
experienced group made more extended errors than the novice group, 
and both groups made more of these mistakes in the non-clinical triads 
compared to the clinical triads (see Fig. 2).  

 

 
 

Fig 2. Bar chart of extended error as proportion of the total amount of 
responses, type of triad (clinical or non-clinical), and level of expertise 

(novice/experienced) 
 

The model with restricted error as dependent variable showed no 
main effect of level of expertise (Chi2 (4) = 3.85, p = .426), profession 
(Chi2 (4) = 8.16, p = .085) or type of triad (Chi2 (4) = 5.63, p = .228). 
There were no significant interactions between type of triad and 
profession (Chi2 (3) = 2.64, p = .451) nor three-way interactions between 
type of triad, profession and level of expertise (Chi2 (4) = 2.69, p = .611). 
The lack of main effects or interactions suggest that there is no consistent 
pattern of the restricted error to be more frequently present in 
experienced versus novices, clinicians versus controls or on the clinical 
triads versus nonclinical triads.  
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5. Discussion 
 
These results support previous findings that experienced 

clinicians do not outperform novices on a diagnostic classification task 
(Brailey et al., 2001; Schulte-Mecklenbeck et al., 2015; Spengler et al., 
2009; Strasser & Gruber, 2004; Witteman & van den Bercken, 2007). The 
main effect of level of experience on the model with extended error as 
dependent variable suggest that more experienced participants would 
judge more combinations of symptoms and diagnostic classifications to 
be coherent. This tendency is not as frequently present with novice 
participants. We interpret this finding as an indication of the extension, 
with experience, of the standard framework (i.e. the DSM). There is an 
issue however in directly linking the general tendency to see 
coherence with the extension of the DSM framework. The tendency 
to see coherence is present in both clinician and control participants, 
and is visible less in the clinical and more in the nonclinical triads. 
So rather than specifying a particular domain or framework that is 
being extended through experience, we conclude that experience 
leads to a general tendency to notice and accept patterns between 
elements. Seeing relations between elements, which were formally 
not specified as existing, occurred more often in the experienced 
group than the novice group. These findings are in line with the 
general view that novice professionals’ decisions are guided by facts 
and strict frameworks, obtained by instruction and learning, whereas 
experts are often able to quickly identify patterns from the environment 
(Glöckner & Witteman, 2010; Hogarth, 2010), as we hypothesized – 
through extension of their framework of knowledge. This gradually 
obtained ability may have a lot to do with the relationship between 
experience and expertise. A tendency to consider relationships between 
elements as coherent may appear erroneous when examined within a 
framework of strict rules and guidelines. However, it need not necessarily 
be negative. Future studies could look more closely into the relationship 
between the tendency to see coherence between non-coherent elements 
and creative, novel thinking (e.g. Yang & Xu, 2001). More research is 
needed in the area, as many aspects of the relationship between 
experience and expertise in mental health clinical practice remain 
unclear.  

The study is somewhat limited since it was conducted online, which 
means that each participant completed the tasks at a different place at a 
different time. Neither their environment nor participants’ motivation 
was controlled for.  
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6. Conclusions 
Our results suggest a relationship between years of experience and 

decision-making processes that tend towards an extension of the 
acceptable combinations of elements in a category. This tendency seems 
not to be restricted to a particular area of expertise. Our conclusion is that 
people gain experience in a variety of areas, and that with this experience 
people have seen more diverse occurrences of examples of categories 
(disorders, animals, etc.) and will see more combinations of elements as 
possibly accurate. 
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Резюме: Настоящият доклад има за цел да насочи вниманието към 

училищната агресия, детерминиращите я фактори и необходимостта от 
ефективна превенция. Агресията сред подрастващите отразява един от 
най-сериозните проблеми в българската действителност и неговото 
решаване  е отговорност на цялото общество. 
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Summary: The present report aims to draw attention towards school 
aggression, factors that determine it and the need of effective prevention. 
Aggression among teenagers reflects one of the most serious problems in the 
Bulgarian reality and its solution is the responsibility of the whole society.   
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Ескалирането на агресивното поведение сред подрастващите 

през последните години важи в пълна сила за българската действит-
елност. Последиците от западащото образование, обедняването, 
ниското самочувствие и самооценка, личностните дефицити, 
кризата на моралните ценности, неблагоприятната семейна среда,  
са предпоставка за тази тревожна тенденция. В училище децата 
често са подложени на агресия и насилие от страна на своите 
връстници. Основен фактор, детерминиращ агресивното поведение 
е социалната среда, представена от семейство, училище, приятелски 
кръг. Външните стимули (медии, телевизия, компютри) допълни-
телно усложняват ситуацията. Обществото е в колапс, училището 
не съумява да се пребори с проблема, а родителите нямат под-
готовката да реагират адекватно на подобен казус. Необходимо е 
изготвянето на цялостна концепция, която да преосмисли досе-
гашния опит за справяне със социално нежелателните прояви и да 
предложи алтернативен подход за овладяване на патогенната 
ситуация, включващ ефективна превенция.  
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Пропуските в образователната система благоприятстват раз-
растването на агресивността и деструктивното поведение. Учили-
щето не е в състояние да регистрира всички негативни прояви, а 
семейството често абдикира от отговорно родителство. Отсъст-
вието на добра комуникация между двете възпитателни звена се 
използва от някои подрастващи, изпитващи потребност да бъдат 
център на вниманието, да унижават учители и съученици, да 
скриват комплексите си чрез агресивно поведение, създавайки 
усещане за безнаказаност у връстниците си. 

Етимологията на думата „агресия” се свързва с латинската 
дума aggressio, което означава нападение, завоевание, настъпление. 
В речник по психология Л. Десев (2010, p. 23) формулира понятието 
като „нападение, настъпателно действие, с което се нанася вреда, 
физическа или психическа, на човек, на хора, на живи същества”. В 
научната литература се цитират различни определения за агресия. 
Повечето автори я определят като проява на специфично разруши-
телно поведение, противостоящо на утвърдените норми в общест-
вото, целящо съзнателно причиняване на вреда или болка на други 
субекти. Определението за агресия предполага същата да бъде 
разглеждана като поведение, а не като емоция, мотив или нагласа 
(К. Марков, 2013). Някои автори приемат, че всяко поведение, което 
има за цел да навреди представлява агресия. Според други, за 
агресия може да се говори само когато поведението е преднамерено, 
а целта е вреда. 

Й. Зографова (1987) разграничава две плоскости в определя-
нето на агресивното поведение, които представят две формули-
ровки на един и същ вид поведение, но погледнато от различен 
ъгъл. На първата плоскост то се определя като преднамерено 
накърняване на нечии интереси, посредством нарушаването на 
общоприетите норми и правила. На втората плоскост агресивното 
поведение се дефинира като нанасяне на вреда, чрез реализация на 
лични интереси. 

Р. Барън и Д. Ричардсън  в „Агресия” анализират три основни 
гледни точки, отнасящи се до определението за агресия.  Първата 
принадлежи на А. Бъс, според който агресия е всяко поведение, 
съдържащо заплаха или нанасящо вреда на другите. Втората гледна 
точка е предложена от Л. Бърковиц и С. Фишбах, които допълват, 
че за да бъдат квалифицирани някои действия като агресивни, те 
трябва да включват намерение за нараняване или обида, а не само 
да довеждат до подобни последствия. Сходно е схващането за 
агресия на Е. Арънсън (2009), К. Андерсън и Б. Бушман,  М. Иванов 
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и С. Иванов (2006), Р. Стаматов (2000). Третата гледна точка, 
изразена от Д. Зилман  ограничава понятието „агресия” само до 
опит да се нанесе на друг телесна или физическа вреда. В 
заключение, Р. Барън и Д. Ричардсън, синтезирайки всички гледни 
точки за смисъла, който се влага в понятието „агресия” достигат до 
следното определение:агресията е всяка форма на поведение, 
насочена към оскърбление или причиняване на вреда на друго живо 
същество. 

Теоретичните направления за проучването на човешката 
агресия могат да се обособят в четири главни перспективи (Х. 
Попов, 2007): биологична (З. Фройд, К. Лоренц, Е. Уилсън), бихей-
виористична (Дж. Долард, Н. Милър, Л. Дууб, Р. Сиърз, О. Х. 
Моурър), когнитивна (Л. Бърковиц) и перспективата за 
социалното научаване (А. Бандура). 

Зигмунд Фройд създава теория за инстинктната природа на 
агресията, която разглежда човека като агресивно същество по 
своята същност. В нея агресивността се определя като инстинкт, 
който се стреми към удовлетворение. Тъй като агресията се 
осъзнава като вродено качество на личността и в този смисъл - 
постоянно действащ механизъм, тя е неуправляема. Суперегото би 
могло да я проконтролира, но не е в състояние да я неутрализира 
напълно. Ако срещне външно съпротивление, енергийният поток се 
насочва навътре, предизвиквайки саморазрушение и болестно 
състояние. По тази причина З. Фройд подчертава факта, че под-
тискането на външните прояви на агресия са изключително вредни 
и препоръчва натрупаната агресия периодично да намира отдуш-
ник, посредством социално приемливи дейности, като занимание 
със спорт, изкуство, лов, риболов и др.  

Етологичният подход на Конрад Лоренц (етология-наука за 
поведението на животните) е сроден с психоаналитичната концеп-
ция на З. Фройд. Авторът приема, че агресията е инстинктивна, т.е. 
убийствените и разрушителните импулси са генно кодирани и се 
възпроизвеждат в поколенията. Свързаната с този инстинкт енергия 
се продуцира спонтанно в организмите. От друга страна агресив-
ният нагон е предпоставка за оцеляване и еволюция. К. Лоренц 
възприема агресията като конструктивна сила, имаща пряко отно-
шение към еволюцията и оцеляването.  

Социобиологичната концепция се развива след 60-те години 
на ХХ век. Тя се солидаризира с етологичния подход, но има 
известни разлики от него. Тази концепция изследва биологичните 
основи и развитието на социалното поведение в процеса на ево-
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люцията. За баща на социобиологията е смятан Едуард Уилсън. 
Основна позиция на тази концепция е, че човешките гени влияят 
продължително, осигурявайки преди всичко адаптивно поведение. 
Агресивните взаимодействия между хората се оказват един от 
начините за успешно повишаване на репродукцията на конкури-
ращи се индивиди в среда с ограничени ресурси. 

Бихейвиористичната теория предполага, че по-скоро външ-
ните условия, отколкото вродените са критични за възникването на 
агресия. Тя се разглежда като проява на мотивация за причиняване 
на вреда на друг човек. Различни външни предпоставки подбуждат 
силен мотив за увреждащо поведение, което води до открити напа-
дения срещу други индивиди. Хипотезата „фрустрация-агресия”, 
принадлежи на американските психолози Джон Долард, Нийл 
Милър, Робърт Сиърз, О. Х. Моурър и Ленърд Дууб.   През 1939 г. 
те разработват теория за зависимостта на агресивното поведение от 
фрустрацията. В нея се разкрива връзката между двете явления, а 
именно че те се отнасят помежду си като причина към следствие, 
т.е. едното винаги е съпътствано с настъпването на другото. Най-
общо теорията гласи, че „фрустрацията води до агресия в някаква 
форма или обратното, че агресията винаги е резултат на фрустра-
ция.” (К. Марков, 2014, p. 95). 

Когнитивната теория отрича вродения характер на агресив-
ното човешко поведение. Според нея агресията е функция на два 
компонента - агресивен мотив и агресивна задръжка. Агресивният 
мотив предполага очаквано одобрение, а агресивната задръжка 
съдържа мотивация за избягване на агресията, поради възможно 
неодобрение. Ленърд Бърковиц подчертава, че посоката на емоции-
те определя нагласите, т.е. когато индивидът изпитва положителни 
чувства, това поражда в него положителни мисли, както и обрат-
ното - отрицателните емоции могат да активират негативни мисли и 
враждебно поведение.  

В теорията за социалното научаване агресията се разглежда 
като заучена форма на социално поведение. Американският психо-
лог Албърт Бандура, който е най-изявения представител в това 
направление отрича инстинктивния произход на агресията, опреде-
ляйки я като социално обуславена. Тази констатация влиза в дисо-
нанс с теориите, които акцентират на гнева като основна детер-
минанта на агресивността. Според А. Бандура агресивността може 
да бъде усвоена по пътя на научаването и подражанието и да се 
превърне в модел на поведение. Авторът изтъква факта, че решаващ 
е миналия опит на личността и това какво е било насърчавано в 
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процеса на социализация. Той определя своя подход като социо-
бихейвиористичен. С експериментите, които предприема А. 
Бандура се доказва, че децата са склонни да подражават както на 
агресивното, така и на неагресивното поведение посредством на-
блюдение, като поведението може да бъде регулирано с наказания и 
поощрения. 

Агресивното поведение присъства всекидневно в училищния 
живот. Училището отдавна не е място, където децата могат да се 
чувстват сигурни и защитени. Много от случаите на проявена 
агресия не стават достояние на педагогическата колегия, което 
възпрепятства предприемането на адекватни мерки за ограничаване 
на явлението и работата с участниците в подобни изяви. Често едни 
и същи ученици стават обект на проявена агресия, което оставя 
трайни следи в последващата им социализация. П. Калчев (2012) 
използва понятието виктимизация от връстниците, като израз на 
системна, многократно извършвана агресия спрямо детето. Тя се 
осъществява посредством различни форми:               

◊ физическа  (удряне, ритане, блъскане); 
◊ вербална (обиди, подигравки, дразнене); 
◊ индиректна  (опити за злепоставяне, изолация, настройване 

на останалите).                            
Занижената дисциплина в училище и нефункциониращият 

училищен правилник за наказания и поощрения са сериозна пред-
поставка за ръст на агресивните прояви. Пропуските в образова-
телната система стават повод за ситуации, в които педагогическите 
кадри са поставени пред свършен факт и не са в състояние да 
изпълняват качествено служебните си ангажименти. Наложените от 
МОН делегирани бюджети формират порочна практика, която 
продуцира „надпревара” за ученици. Резултатът много често е зани-
жаване на критериите за дисциплина в учебното заведение и 
компромиси с наказанията на учениците. От друга страна, голяма 
част от преподавателите не регистрират агресивните прояви, за да 
не бъдат окачествени като неспособни да овладяват учениците в 
час. Това положение довежда до безисходица учителската колегия и 
педагозите са принудени да лавират между намерението да упраж-
няват контрол в работата с подрастващите и да бъдат достатъчно 
адаптивни в контактите си с тях, за да не станат повод за 
преместването на същите в друго учебно заведение, тъй като всеки 
ученик носи на училището определена сума. Не липсват и случаи, 
когато педагозите са принуждавани да коригират оценки в полза на 
ученика и да игнорират собствената си преценка за ситуацията. 
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Тази действителност много добре се осъзнава от подрастващите и 
някои от тях си позволяват демонстративно да напомнят на своите 
учители, че са важна част от счетоводния баланс на учебното 
заведение. В педагогическата ми практика от последните години 
многократно съм била свидетел на самонадеяни изказвания от 
страна на ученици с проблемно поведение, които не се притесняват 
да заявяват пред своите учители, че наказанията не са респектиращи 
за тях и че учителският колектив не може да си позволи да губи 
средства, като изключва ученици. Очевидно е, че липсата на 
наказателни процедури подхранва желанието от страна на подобни 
ученици да спекулират с пропуските в образователната система, да  
изнудват учители, да създават предпоставки за социално неприем-
ливо поведение, което  ескалира във времето. Едва когато телеви-
зионните медии представят случаи на агресия в училище се обръща 
внимание на микроклимата в съответното учебното заведение и се 
предприемат конкретни мерки.  Стандартната публична реакция на 
педагозите, станали очевидци на непристойно поведение от страна 
на учениците е, че коментираният случай е прецедент и учениците 
не са проявявали до момента девиантно поведение. Очевидно е, че 
прикриването на подобни инциденти, застрашаващи здравето и 
живота на подрастващите е напълно недопустим. Логичната 
реакция в подобни случаи е предприемането на адекватни действия 
за овладяване на агресивността.  

Родителите са друг детерминант на агресивните прояви сред 
подрастващите в училищна среда. Неглижирайки проблемите, 
съпътстващи развитието на своето дете, те не осъзнават необхо-
димостта от сътрудничество с педагозите. Вместо това, допускат 
несъобразени коментари в присъствието на  децата си, унижаващи 
личността на преподаватели и съученици.  Пропуск в организацията 
на учебните заведения позволява на родители да нахлуват в 
сградата на средното училище и да създават пречки в учебно-въз-
питателния процес. Някои от тях влизат в конфронтация с препо-
давателите или с други ученици в присъствието на своите деца, 
незачитайки авторитета на учителя, като се превръщат в негативен 
пример. Така у подрастващите се създавайки убеждението, че и те 
могат да си позволят поведение, което не е съобразено с вътрешния 
правилник на учебното заведение и за което  могат да разчитат на 
родителска подкрепа. Семейната среда е основополагаща във възпи-
танието на подрастващите, а примерът на родителите – предоп-
ределящ  поведенческия модел на децата. Ако в семейството е 
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наложен агресивен модел на общуване, неизбежно този модел ще 
бъде възприет като най-приемлив от децата, отраснали в тази среда.   

Употребата на алкохол и наркотични субстанции е сериозно 
основание за провокиране на агресията в училище, преди всичко в 
тийнейджърска възраст. Понякога родителите, особено тези от тях, 
които са ангажирани в по-висока степен от професионални 
ангажименти пропускат първите признаци на зависимост у своите 
деца. Още по-пагубно е, когато те не реагират адекватно на 
предупрежденията на педагозите и позволяват ситуацията да излезе 
от контрол. Изпаднали в състояние на афект, тези подрастващи са 
склонни да отключват агресивно поведение и да създават предпо-
ставки за социално нежелателни прояви. 

Обкръжението на връстниците може да бъде също провокатор 
за агресивност. В стремежа си да затвърдят позиции пред прия-
телите си, някои подрастващи рискуват да прекрачат границите на 
социално приемливото поведение и да провокират агресивни 
действия. 

Интернет пространството е сериозен детерминант на агресив-
ното поведение. Игрите, с които се забавляват подрастващите са със 
значително присъствие на агресивни послания. Децата, чието вни-
мание всекидневно е ангажирано с компютърни игри са „по-агре-
сивни и с по-малка чувствителност към реалното насилие” (Р. 
Стаматов, 2008, р. 255). В средна училищна възраст този вид 
забавления заемат значителна част от битието на подрастващите, 
които изпадат в пагубна зависимост от компютъра. Възприемайки 
играта твърде сериозно, те губят ориентация и объркват реалността 
с виртуалното пространство, в резултат на което започват да при-
лагат насилие и агресия в реалния свят, като отражение на вир-
туалния.  

Медиите са друг фактор, упражняващ силно въздействие върху 
подрастващите и тяхното оформяне като личности, създавайки 
впечатление, че конфликтите се решават изключително посред-
ством насилие. Примерите от екрана се интерпретират доста неуме-
ло и буквално се имитира поведенчески модел, особено от подраст-
ващи с по-ниска самооценка. В желанието си да се почувстват 
значими, някои от тях пренасят този модел в училище, очаквайки да 
предизвикат определен ефект сред връстниците си и да бъдат 
забелязани, макар и с цената на негативна изява. Христо Попов 
(2007) отбелязва факта, че телевизионната агресия е в състояние да 
формира траен възглед у младите хора за социалния им свят и за 
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възприятията им за добро в хода на взаимоотношенията с оста-
налите от общността. 

Практиката показва, че в много от случаите непълнолетните 
агресори не осъзнават сериозността на поведенческите си изяви и 
последствията от тях. Те се вживяват като филмови супер герои и 
губят връзка с реалността, преминавайки границите на допустимото 
предизвикателство. 

Реалната оценка на агресивните случаи в училище трудно 
може да се обобщи, тъй като много от случаите не стават достояние 
на учителската колегия, други се покриват умишлено по ред 
причини. Преодоляването на проблема с агресивността в училищна 
среда изисква на първо място сериозни законови уредби и промяна 
на съществуващата практика в средното образование. Липсата на 
дисциплина в учебно-възпитателния процес, както и респект към 
училището и преподавателите, са очевиден катализиращ фактор за 
хаос, проблемно поведение и упадък на образователната ни систе-
ма. За агресията трябва да се говори открито и да се предприемат 
навременни мерки за нейното ограничаване. Всеки ненаказан 
случай на агресия и насилие води до ескалация на проблема. 

Застрашителното присъствие на социално нежелателни прояви 
в училище налага неотложни мерки за редуциране на агресията. 
Превенцията на агресивното поведение трябва да започва преди 
всичко с откриване на причините за подобни проявления. Важен 
акцент в работата с проблемните подрастващи е усвояването на 
социално приемливи техники за освобождаване от гнева. Някои от 
подходите, които могат да подпомогнат намаляване на агресивност-
та в отделните случаи се отнасят до: 

◊ преодоляване на дефицитите и комплексите; 
◊ повишаване на самооценката; 
◊ поощряване на положителните поведенчески изяви; 
◊ възлагане на отговорности; 
◊ възпитаване на чувство за емпатия у подрастващите; 
◊ въвеждането на оценка за поведение в училище; 
◊ ангажиране в извънкласни дейности; 
◊ занимания със спорт и изкуства; 
◊ хармонизиране на семейната среда; 
◊ съвместни тренинги на ученици, учители и родители, които 

биха подобрили комуникативните умения на участниците в обуче-
нието. 

Зад агресивните импулси се крият несигурност, комплекси, 
ниска самооценка, липса на адекватно семейно възпитание и 
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ценностна система, родителска незаинтересованост, недостатъчна 
образованост, липса на опит в решаването на спорове и ред други 
външни фактори, които атакуват съзнанието на подрастващите. 
Педагозите и училищните психолози трябва да намерят подходящия 
подход за комуникация с агресорите, за да бъдат в състояние да 
контролират и подпомагат тяхното развитие и поведенчески изяви. 
Към всеки случай на девиантно поведение трябва да се подхожда от 
гледна точка на неговата индивидуалност. Агресивното поведение 
може да изразява послание за помощ. Вниквайки в същността на 
предисторията на конкретната агресивна проява, следва да се от-
крие адекватна алтернатива, съобразена със спецификата на лич-
ността. Важна стъпка за овладяване на девиантното поведение е 
анализирането на психологическите механизми на агресивното 
поведение у подрастващите. С тях трябва да се работи по посока на 
хармоничното им развитие, повишаване на самооценката, ангажи-
рането им в разнородни извънкласни дейности, включването им в 
проекти, насърчаване на изявените ученици и добрите практики, 
формирането на умения за справяне в различни ситуации. Актив-
ното взаимодействие между училище и семейство е от водещо 
значение за превенцията на агресивното поведение при подраства-
щите. Отговорност на цялото общество е осигуряването на здраво-
словна среда за всяко дете, зачитане на неговите права и защита от 
физическо, психологическо и морално посегателство. 
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Self-assessment is an inside regulator in a persons’ activity, in his 

whole psychological activity. Its regulatory function couldn’t be fulfilled 
without the knowledge for others and themselves. The regulatory and 
knowledgeable functions of the self-assessments are compatible 
(Zaharova, 1989; Orakova, 2000; Mutafova, 2014). The degree of the 
depth and understanding of the achieved experience is reflected in the 
subjective self-assessment of the personality. In the action and with the 
communication, the personality relates herself with others and herself as 
well. The self-assessment reflects the degree of self-respect of the 
individual. It is a positive and negative way, forwarded to the specific 
object, called the “Self” (Rosenberg, 1965).  

The system of self-assessments of the personality receives the 
quality to self-sustain and it’s hard for it to give into a certain change. 
Stable strategies of development are formed and used for personal 
competence. Experimental data exists for the fact, that deeper realization 
of the personal condition and qualities weaken the suggestibility of the 
subject and its dependence on external sources of information for its 
sincere intentions. While your attention is forwarded towards yourself, it 
increases the truthfulness of the answers on the personality quizzes – the 
correlation between the evaluation and a persons’ real-life behavior 
reaches 0,70 – 0,80. The researches of the attention a person has 
forwarded towards oneself reveals that accepting the lower personal 
competence, has strong motivational functions and forces negative 
emotions to resurface. They are the forces that keep the regulatory and 
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valuable regulation of the behavior going (Velichkov, 1989, pp 59 – 63; 
Orakova, 2000; Mutafova, 2014). 

Rosenberg describes the reflexive Self as cognitive schema that 
includes the characteristics of the Self with its unity and diversity. This 
view corresponds to the trait model, widely espoused in personality 
research and in psychology, which posits that personality characteristics 
are stable over time and account for consistencies in behaviour across 
different situations (Rosenberg, 1965; 1979). 

The typology of the Self in the model of Rosenberg consists of 
Self-realistic (the Self-image of the personality in particular moment), 
Axiomatic Self (the personal goals of the Self-image), Fantastic Self 
(what the person can become relying on the acquired moral norms), 
Perfect Self (what the person prefer to be seen and is willing to be) 
(Rosenberg, 1965; 1979). 

Other researchers have used rigorous factor-analytic procedures to 
study the cognitive structure of Self. As might be expected, psycho-
logists conceptualize the structure of Self as a system of characteristics 
(Markus & Sentis, 1982). Recent advances have led researchers to 
describe Self as a system of schemas or generalizations about the Self 
based on personal experiences and characteristics (Markus & Sentis 
1982). 

Latest researches described that the self-concept does not only 
reflect on-going behaviour but instead mediates and regulates this 
behaviour. In this regard the self-concept is shown as dynamic-as active, 
forceful and capable of change. It includes self-relevant actions and 
experiences; it has motivational consequences, providing the standards, 
plans and rules for behaviour (Markus & Wurf, 1987). 

Authentic behavior of persons is determined by the ability of 
personal reflection. The actualization of this ability is possible during 
personal development. According to Rogers often humans have the 
wrong self-image (Rogers, 1965; Yankulova, 2016). The flexible self-
assessment is a prerequisite for painless adaptation of the person to 
constantly changing environment. Rogers describes self-assessment as an 
important part from the personal development (Rogers, 1965; Orakova, 
2000; Mutafova, 2007). 

There is a possibility for research of the self-assessment and the 
environment adaptation. This is the “Method of research of the 
adaptation of an individual to the environment by Maria Radoslavova 
and Angel Velichkov” (Radoslavova & Velichkov, 2005).  
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Method of research of the adaptation of an individual to the 
environment by Maria Radoslavova and Angel Velichkov 
(Radoslavova & Velichkov, 2005) 

Instruction: 
How do you feel? 
Circle the answer that is most close to your opinion. Use the 

following scale: 
1 – not true at all 
2 – true to some extend 
3 – partly true  
4 – almost true  
5 – absolutely true 
 

1. Here I have no confidence. 1 2 3 4 5
2. Here I still have what to learn.  1 2 3 4 5
3. The things I do here make sense and are important to me. 1 2 3 4 5
4. I have to act the way the other people want me to act.  1 2 3 4 5
5. For me here are no difficult or insuperable obstacles.  1 2 3 4 5
6. I feel isolated from the other.  1 2 3 4 5
7. Here I am pleased with myself.  1 2 3 4 5
8. Here I can develop my abilities.  1 2 3 4 5
9. I feel that here I misspend my life. 1 2 3 4 5
10. I have the freedom to choose what to do.  1 2 3 4 5
11. I can handle anything that is required from me.   1 2 3 4 5
12. The others ask me for help and advice. 1 2 3 4 5
13. Here I feel a sense of dignity.  1 2 3 4 5
14. Here I become dull and cannot progress.  1 2 3 4 5
15. The future seems ambiguous to me.  1 2 3 4 5
16. Here I can hold my opinion on important issues.  1 2 3 4 5
17. I have difficulties to influence the course of events.  1 2 3 4 5
18. It is difficult for me to provoke sympathy in others.  1 2 3 4 5
19. This place gives me a sense of inferiority.  1 2 3 4 5
20. Here I waste my life.  1 2 3 4 5
21. What I do here makes my life meaningful.  1 2 3 4 5
22. Here I can plan my activities without obeying the other. 1 2 3 4 5
23. I am involved in events and processes that I cannot 
manage.  

1 2 3 4 5

24. The other people share their problems with me.  1 2 3 4 5
25. Here I experience self-doubts.  1 2 3 4 5
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26. Here I can overcome my weaknesses and flaws.  1 2 3 4 5
27. Here I have perspectives for the future.  1 2 3 4 5
28. I can resist pressure from others.  1 2 3 4 5
29. I can use the opportunities that this place offers 
according to my plans.  

1 2 3 4 5

30. Here the other people trust me.  1 2 3 4 5
31. Here I can do things that I am proud of. 1 2 3 4 5
32. I have the feeling that here I am degrading.   1 2 3 4 5
33. Here my life is aimless.  1 2 3 4 5
34. Here I can follow my own decisions even if they are not 
approved by the others.  

1 2 3 4 5

35. Here I can easily overcome the problems that I face. 1 2 3 4 5
36. Here I can count on the people around me.  1 2 3 4 5
37. Here I am self-confident.  1 2 3 4 5
38. Here I can do some things in a new way.  1 2 3 4 5
39. What I do here is meaningless.  1 2 3 4 5
40. Here I can refuse to do what I do not like.  1 2 3 4 5
41. It is difficult for me to impose an opinion or a decision.  1 2 3 4 5
42. I receive understanding and sympathy from others.  1 2 3 4 5
43. Here I feel like a second-class person. 1 2 3 4 5
44. I am really interested in what I do here.  1 2 3 4 5
45. Here I face difficulties in realizing my ideas.  1 2 3 4 5
46. Here I can feel really close to nobody.  1 2 3 4 5
47. Here I am extremely bored.  1 2 3 4 5
48. I feel that the difficulties here will break me and I will 
not find a solution for them.  

1 2 3 4 5

49. I have pleasant moments with the other.  1 2 3 4 5
50. I can change the things the way I want. 1 2 3 4 5

 
Accepting of the self – 1*, 7, 13, 19*, 25*, 31, 37, 43* 
Personal growth – 2, 8, 14*, 20*, 26, 32*, 38, 44, 47* 
Life goals – 3, 9*, 15*, 21, 27, 33*, 39* 
Autonomy – 4*, 10, 16, 22, 28, 34, 40 
Control over the environment – 5, 11, 17*, 23*, 29, 35, 41*, 45*, 

48*, 50 
Positive interrelation – 6*, 12, 18*, 24, 30, 36, 42, 46*, 49 
The score of each scale is calculated by summing the scores of the 

indicated numbers. Before proceeding to this, the statements indicated 
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with asterisk should be recoded. The recording should be done as 
follows: 1 = 5,   2 = 4,   3 = 3,   4 = 2 and 5 = 1. 

 
The Method of research of the adaptation of an individual to the 

environment by Maria Radoslavova and Angel Velichkov is appropriate 
for research of self-assessment and adaptation to the environment of 
students older than 13 years old (Radoslavova & Velichkov, 2005). 

Rosenberg creates Self-Esteem Scale, a widely used self-report 
instrument for evaluating individual self-esteem, was investigated using 
item response theory (Rosenberg, 1965). The Bulgarian adaptation of the 
Rosenberg’s Self-Esteem Scale belongs to Peneva & Stoyanova (Peneva 
& Stoyanova, 2011, pp: 117-128; In Stoyanova & Peneva, 2014, pp. 
107-108). 

 
Scale:  
Instructions 
Below is a list of statements dealing with your general feelings 

about yourself. Please indicate how strongly you agree or disagree with 
each statement.  

1. On the whole, I am satisfied with myself.  
Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree  
2. At times I think I am no good at all.  
Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree  
3. I feel that I have a number of good qualities.  
Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree  
4. I am able to do things as well as most other people.  
Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree  
5. I feel I do not have much to be proud of.  
Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree  
6. I certainly feel useless at times. Self Report Measures for Love 

and Compassion Research: Self-Esteem  
Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree  
7. I feel that I'm a person of worth, at least on an equal plane with 

others.  
Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree  
8. I wish I could have more respect for myself. Strongly Agree 

Agree Disagree Strongly Disagree  
9. All in all, I am inclined to feel that I am a failure.  
Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree  
10. I take a positive attitude toward myself.  
Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree  
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Scoring: Items 2, 5, 6, 8, 9 are reverse scored. Give “Strongly 
Disagree” 1 point, “Disagree” 2 points, “Agree” 3 points, and “Strongly 
Agree” 4 points. Sum scores for all ten items. Keep scores on a 
continuous scale. Higher scores indicate higher self-esteem. 

Self-assessment of students from 13 to 16 years old can be 
researched with the Bulgarian adaptation of the Rosenberg’s Self-Esteem 
Scale belongs to Peneva & Stoyanova (Peneva & Stoyanova, 2011, pp: 
117-128; In Stoyanova & Peneva, 2014, pp. 107-108) 

The flexible self-assessment of students from 13 to 16 years old is 
an important part from their self-consciousness. It helps the adaptation to 
the environment.  
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му със специфичните качества на индивида. Анализиран е процесуалният 
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Summary: This paper presents the process of learning through experience 

and its relation to the specific properties of the individual. The process model of 
Kolb is analyzed by a four-component structure. The emphasis is on the 
interpretation of the five major cognitive styles. 

Keywords: experiential learning, Kolb's Learning Style Model, Learning 
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Неравенството и образованието поставят проблемът за индиви-

дуалните различия между хората десетилетия наред. В съвременния 
свят различните образователни пространства поставят индивида в 
активна позиция да учи и експериментира според собствените си 
потребности, възможности и фундаментални особености. Учащият 
човек все по-често е поставен в ситуации на избор, които му дават 
възможност да анализира връзките на собствения си опит с конкрет-
ните нови знания. Индивидуалните различия и опитът му свързват 
това, което индивидът вече знае с новите потребности на средата 
като реконструират информацията и приспособяват менталният му 
модел към новият опит.  

В тази връзка, ученето като процес е обект на изследване от 
множество школи и научни направления. По-специално са известни 
имената на Джон Дюи, Жан Пиаже, Уилям Джеймс, Пауло Фрейре,  
Карл Роджърс, Кларк Хъл, Макс Вертхаймер и други. 
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Цялостният модел за учене чрез опит се основава на непре-
станната реконструкция на опита с цел развитие на индивида, като 
новите познания се интегрират в съществуващите концепции, и/или 
съществуващите концепции се прилагат в нов опит. Тези концеп-
туализации придобиват конкретни измерения чрез понятието „стил 
на учене“, въведено от Дейвид Колб (Kolb, 1984; Kolb A., Kolb D., 
2005). 

Процесуалният модел за учене на Колб се основава на пре-
връщането на опита в знание, като ученето се основава на откритие 
и отразяване, а когнитивният стил се интерпретира чрез всички 
индивидуални характеристики на когнитивна обработка. 

Въведените в тази връзка понятия „когнитивен стил“ и „стил 
на учене“ се използват от някои изследователи (Entwistle, 1981) като 
взаимозаменяеми, други, разглеждт конструктите като напълно 
различни (Das, 1988) Когнитивният стил е постоянна и характерна 
за индивида предразположеност към определен начин на възприе-
мане, запомняне, организиране, обработване на информацията, за 
мислене и решаване на проблеми. Известни са множество определе-
ния, като най-често използвано е определението на NASSP1, според 
което “стилът на учене е композиция от познавателни, афективни и 
психологически характеристики, които са сравнително стабилни 
индикатори за това, как учащият се възприема, взаимодейства със, и 
отговаря на учебната обкръжаваща среда.” В това определение е 
включено понятието когнитивен стил: “характерният начин на 
обработка на информация от човека - перцепция, мислене, памет и 
решаване на проблеми.” 

„Ученето чрез опит и преживяване” се основава на четири 
стадиален цикъл. Основни  компонента на този цикъл са - опит и 
преживяване, анализ (рефлексия и осмисляне на преживяното), 
обобщаване и приложение. Етапът на опитът съдържа предприе-
мане на конкретни  действия и се определя като учене „тук и сега” 
(Koob, J., & Funk, J., 2002).  

Етапът наблюдение и рефлксия е резултат от опита и е тясно 
свързан със събирането на данни, ефекти, правене на анализи, които 
непосредствено следват процесите на наблюдаване и чувстване. 
Индивидът започва да размишлява и открива връзките между 
действия си и непосредствените си наблюдения и чувства, което 
води до разбирането на повтарящите се ефекти - “Ако действам  по 

                                        
1 Национална агенция на ръководителите на средни училища в САЩ 

 487



този начин още веднъж, най-вероятно ще възникнат същите 
ефекти”.  В следващият етап на обобщение се формират абстрактни 
понятия и се генерализират идеи. Индивидът открива предизвика-
телството в процеса на учене, преминава през анализа за пред-
приетото действие и достига до неговото обобщение чрез неговите 
последствия. В последният етап се осъществява „тестване на новата 
ситуация” като се търси практическа стойност на наученото. 
Напрактика, се осъществява съзнателно изпробване на същото 
действие в други  ситуации,  тестване  на  нови  реакции  и  търсене  
на общи принципи на връзките между действието и наблюдаваните 
ефекти, като се трупа нов опит.  

На базата на тези компоненти, Колб извежда четири компо-
нентна структура, която се концептуализира чрез две взаимо-
пресичащи се оси – чувстване и мислене, по вертикалата, и правене 
и наблюдаване, по хоризонталата. Този модел е замислен на базата 
на вътрешното противоречие и личния избор. Според Колб, когато в 
нова ситуация, индивида е изправен пред вътрешно противоречие 
да чувства и мисли от една страна, и да прави и наблюдава, от 
друга, силното му желание да извърши тези дейности едновре-
менно, му създава конфликт, който се решава чрез личния избор. В 
резултат на тези две решения, в жизнената перспектива се формира 
когнитивен стил, чрез който става възможно превръщането на опита 
в знание. В послеследващите преживявания, емоционалният избор 
на индивида при решаване на определени ситуации,  се явява 
продукт на когнитивния стил.  

Дименсиите от фигура 1 извеждат четири когнитивни стила, 
които се примат за базисни в процесите на учене, и са известни като 
конвергент, дивергент, асимилатор и акомодатор. 

Акомодаторът е когнитивен стил, който чувства и прави 
нещата, така, че те да се случват. Този стил зависи изцяло от 
активното експериментиране и конкретния опит, и има големи 
предимства при осъществяването на плановете и ангажирането с 
нови задачи (Kolb D., et al, 2001). Индивиди с водещ акомодативен 
стил на учене, се фокусират върху поемането на риск, търсенето на 
нови възможности, предприемането на смели действия, с които 
бързо решават текущи задачи и провокират случването на бъдещи 
събития. Те превъзхождат в адаптацията си към променящи се 
ситуации, в които плановете или теориите не съответстват на 
фактите; склонни са интуитивно да решават проблеми по метода 
„проба-грешка”, като зависят предимно от информацията на 
другите. В този смисъл, те предпочитат да правят нещата, а не да ги 
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теоретизират. Действени, продуктивни, лидерстващи (Hurst-
Wajszczuk, 2010). Поради тази причина, понякога могат да бъдат 
доста нетърпеливи, и да прибягнат до безсмислени дейности, само 
за да се чувстват така като че ли, са заети с нещо. Успешни 
реализация имат в професии ориентирани към бизнес и търговия, 
маркетинг и мениджмънт.  
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Фиг. 1 
 
Асимилаторът е когнитивен стил с противоположни характе-

ристики на акомодаторът. Този стил на учене, според Kolb (2001), 
зависи основно от абстрактната концептуализация и рефлективното 
наблюдение – той мисли и наблюдава едновременно. Има големи 
предимства в способностите за индуктивно мислене, създаването на 
теоретични модели, асимилирането на различни наблюдения в 
интегралната цялост. Hurst-Wajszczuk (2010) го нарича „теоретик”. 
За него идеите и концепциите са по-важни от хората. Преди всичко 
асимилаторът се нуждае от точно, теоретично обяснение, отколкото 
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от практически възможности. Той превъзхожда останалите в раз-
бирането на абстрактни идеи, конструирането на теоретични 
формати и анализирането на логични връзки. Kolb и Kolb (2009) го 
определят като най-добрия в усвояването на широк спектър от 
информация, модифицирайки я в съкратена и логическа форма. 
Предпочита лекциите пред практическите упражнения, проучването 
на аналитичните модели пред емпиричните. В тази парадигма, една 
от най-големите слабости на асимилаторът е, че често забравя 
практическото приложение на теоретичните модели (Hurst-
Wajszczuk, 2010). Тези индивиди, проявяват склонност да се фоку-
сират повече върху логиката, смисъла и прецизността на идеите, 
отколкото върху практическа стойност на нещата. Предпочитат да 
работят в отдели по изследвания, планиране, фронт-офиси. Проявя-
ват интерес към научната кариера.  

Третият стил на учене е дивергентния стил.  Дивергентът 
зависи предимно от конкретния опит, получен в следствие на на-
блюдаването и чувстването, неговите предимства са във въобра-
жението и търсенето на смисъл в ценностите (Kolb D., et al, 2001). 
По тази причина Hurst-Wajszczuk (2010) ги нарича „сърце”. Хората 
с водещ дивергентен стил, са склонни да организират конкретни 
ситуации от различни гледни точки и да структурират своите 
взаимоотношения в смислено цяло. Те се фокусират върху адап-
тацията чрез наблюдение вместо чрез действие и се ориентират чрез 
своите чувства и интуиция. На тази база, те са склонни да извличат 
информацията от другите, за да направят собствения си анализ. 
Превъзхождат останалите чрез генерирането на алтернативни 
хипотези и идеи, и чрез способността си да прогнозират и възприе-
мат нещата интуитивно. В неформални ситуации, те се стремят да 
получават индивидуално внимание и обратна връзка (Kolb, A., D. 
Kolb, 2009). Тези хора предпочитат изкуствата и хуманитарните 
науки. 

Противоположен на дивергентът е конвергентният стил на 
учене. Конвергентът мисли и прави нещата чрез активно експри-
ментиране и абстрактна концептуализация. Hurst-Wajszczuk (2010) 
го определя като „питащия” – „Как се случва това?”, е най-често 
задаваният въпрос от конвергентът. Познанието при него е органи-
зирано на базата на хипотетико-дедуктивният принцип. Той взема 
решения и решава проблеми чрез практическо приложение на 
теориите. Превъзхожда останалите при работата с технически 
задачи и проекти, като значително отстъпва при решаването на 
проблеми, възникнали в социалните и междуличностните комуни-
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кации. Хората, с водещ конвергентен стил са най-добри при нами-
рането на практически начини за използване на идеи и теории. Те са 
склонни да специализират в точните науки – математика, физика, 
химия. 

След допълнителни проучвания, Дейвид Колб и Алис Колб 
описват още един стил, който наричат Балансиращ. Изследова-
телите го определят като междинно звено на Перцептивния и 
Процесивния континиум. Чрез него става възможно откриването на 
различни перспективи, като се преодоляват различията между 
хората с различни стилове. Такива индивиди се описват като 
креативни, но едновременно с това преживяващи трудности при 
вземането на решения. Те са в състояние да променят своя стил, за 
да отговорят на новите изисквания на средата. Когато са в група, 
често се адаптират към липсващия стил, с цел завършване на 
задачата. Изследователите ги описват с една дума - „променящи се” 
(Kolb, A.,  D. Kolb, 2009).   

 
„Ученето е процес, при който знанието се създава чрез 

преобразуване на опита"2. Когнитивните стилове, повлияни от 
личностните особености, определят развитието и насочеността на 
индивида, и конкретизират моделите на поведение и жизнения му 
стил. Механизмите за управление на по-малко предпочитаните от 
него стилове, идентифицират нов опит и възможности за развитие 
на учащият се човек. Разгледаният процесуален модел на Колб дава 
основания на много учени, преподаватели, мениджъри, треньори да 
развиват успешно своите екипи и постигат високи резултати. 
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Резюме: Въпросът за смисъла на живота възникава с особена сила 

не само в пубертета и в зряла възраст, но и при някакво разтърсващо 
преживяване. И в това няма нищо патологично, както не е патологична и 
душевната угнетеност на търсещия смисленост човек. Вътрешната 
биография на една личност с целия нейн драматизъм не е напразна, дори и 
да е останала незабелязана и за нея да не е написан роман. 
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Summary: The duestion of the meaning of life arises particularly true not 

only in inadolescence and in adulthood but in some earthshattering eхperience. 
And there is nothing pathological, as it is not a mental depression for the person 
who searches reasonableness. The inner biography of a person with all her 
dramatism is not in vain, even if it stays unnoticed and  there is not a novel, 
written for it.  
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Човешката воля за смисъл може да бъде разстроена и когато 

това се случи логотерапията нарича „екзистенциална фрустрация“. 
Тя е широко разпространено явление в съвременния свят. Загубата 
на традиции и ценности, затруднява хората в намирането на смисъл. 
Във време като днешното още по-наложителна става задачата на 
лекаря да помогне на пациента да стигне до ценностна и свето-
гледна позиция. Разстроената воля за смисъл се компенсира чрез 
заместване на воля за власт или удоволствия. Отегчението е най-
масовата проява на екзистенциален вакуум. С въпросът за смисъла 
се занимава Виктор Франкъл, който разглежда този проблем, който 
случващ се от гледна точка на цялото или смисъла на отредената ни 
съдба на нещата, които ни се случват. Възможните позитивни отго-
вори на този въпрос са неизчерпаем източник на вяра. За рели-
гиозният човек, който силно вярва в провидението, липсва каквато 
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и да е проблематичност, за всички останали въпросът се разглежда 
от позицията на познанието. Франкъл задава въпросът има смисъл 
да пита за смисъла на цялото, защото сме в състояние да питаме 
единствено за смисъла на част от ставащото, а не за целта на 
ставащото в света като цяло. Нарича този смисъл свръхсмисъл и 
прави аналог с Кантовите постулати на разума. Как човек би могъл 
да знае каква е крайната цел на живота му или свръхсмисълът на 
света като цяло? Явно точен и универсален отговор няма, но е ясно, 
че вярата в един свръх-смисъл все едно дали се разбира като гра-
нично или религиозно понятие е от иманентно психотерапевтично 
значение. (Лекарят и душата, стр. 55) 

Разстроената воля за смисъл може да доведе до невроза, която 
се нарича ноогенна невроза и се различава от неврозите в тради-
ционния смисъл на думата, т.е. от психогенните неврози. Произ-
ходът на тези неврози е не толкова в психологическото , колкото в 
„ноогенното измерение“ на човешкото съществуване. Те възникват 
не от конфликти между нагони и инстинкти, а от екзистенциални 
проблеми. Между тези проблеми се откроява фрустрацията на 
волята за смисъл. При тези ноогенни заболявания подходяща е не 
психотерапията изобщо, а по-скоро логотерапията лечение, което 
навлиза в специфичното човешко измерение.  

Притеснението и отчаянието на човек за смислеността, както и 
за съществуването му е екзистенциален дистрес, но не е психическа 
болест. Задачата на лекаря е да преведе пациента през екзистен-
циалните кризи на растеж и развитие. Предназначението на лого-
терапията е да намери смисъл в живота си. Тя е аналитичен процес, 
защото го кара да осъзнае скрития логос на своето съществуване. 
Целта на логотерапията може да се разгледа в два аспекта: - Да 
научи хората да намерят и търсят  смисъл в живота си с което се 
предпазват от екзистенциалния вакуум и последствията му. Това е 
философския аспект натази терапия. - Втората страна е свързана  с 
преодоляване на проявите на екзистенциалната фрустрация, както и 
невротичните последствия на екзистенциалния вакуум. 

Тази терапия се опитва да накара пациента да осъзнае какво 
всъщност копнее дълбоко неговото същество. Така се постига 
смисъл и се стреми да го осъществи. Това , което не бива да се 
прави е да се натрапва на пациента светоусещането на терапевта.  

Логотеарпията не се стреми да замести психотерапията в 
тесния и досегашен смисъл на думата, а единствено иска да я до-
пълни там, където съъществено място заема духовното. За възник-
ването на ноогенна невроза в екзистенциалната фрустрация трябва 
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да се включи соматопсихично заболяаване. Според логотеарпията 
болестни процеси могат да съществуват в сферата на психофизи-
ческия организъм, а не в тази на духовната личност. Духовната 
личност не може да се разболее, но затова човекът може. За да се 
говори за невроза трябва да е налице психофизическо заболяване. 
Етиологията на невротичните състояния изглежда по следния 
начин: - Лична реакция:- Лоша пасивност, бягство от страха, невро-
тичен модел на реакция:- Лоша активност- битка с натрапливостта – 
натрапливо-невротичен модел на реакция, битка за удоволствието – 
сексуално-невротичен модел на реакция: М. Арнолад заявява: 
„всяка терапия трябва по някакъв начин, няма значение в каква 
степен да бъде логотерапия”. Търсенето на смисъл от човека пред-
извиква негово вътрешно напрежение, а не равновесие. Но тъкмо то 
епредпоставка за психично здраве. Безспорно душевното здраве се 
основава на известно напрежение между вече постигнатото и това, 
което още предстои да бъде осъществено. Франкъл смята за опасен 
възгледът на психическа хигиена, че това от което човек се нуждае 
на първо мястое равновесие. Според него това от което човек се 
нуждае е борба и стремеж за смислена цел, т.е. от ноодинамика – 
екзистенциална динамика в поле от полярни напрежения. На единия 
полюс е смисълът, който трябва да бъде осъществен, а на другия – 
човекът, който трябва да го осъществи. Всеки терапевт знае, колко 
често в процеса на лечение изниква въпросът за смисъла на живота. 
Съзнанието че съмнението на болния в смисъла и отчаянието му, 
което се развило по един или друг начин не помага. В днешно време 
на забързано ежедневие тези хора стават все повече. В случая се 
налага дс се даде обяснение на болния и да се влезе в дискусия като 
борбата се води с адекватни ще рече с духовни средства. Един 
запознат с критиката на познанието лекар не би предписал срещу  
отчаянието на човек с духовни стремежи някое обикновено успо-
коително. Той по-скоро би се опитал със средствата на една ориен-
тирана към духовното психотерапия да даде духовна опора на 
болния и да му помогне да открие духовни устои. Като техника 
логотерапията, имайки предвид същностната преходност на човеш-
кото съществуване не е песимистична а е по-скоро действена. Тази 
гледна точка Франкъл защитава така: „ Песимистът напомня човек, 
който наблюдава със страх и тъга как стенния му календар, от който 
ежедневно къса по един лист, изтънява с всеки изминал ден. От 
друга страна, човекът, който атакува активно проблемите на живота 
е като онзи, който отстранява всеки следващ лист от своя календар 
и внимателно прибира при предходните след като е нахвърлил на 
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гърба му няколко бележки за деня. Той може с гордост и радост да 
размишлява върху цялото богатство, отразено в тези бележки, върху 
целия пълноценно изживян живот. (Смисълът в живота, стр. 110) 
Логотерапията рзвива специални техники за справяне с невротич-
ния страх. Крайното намерение също може да е патогенно и води до 
болестно състояние. Техниката парадоксално намерение се основа-
ва на факта, че страхът до онова от което се страхуваме и хиперин-
тенцията прави невъзможно онова, което желаем. При този подход 
пациентът се подканя да насочи намерението си за момент тъкмо 
към онова от което се страхува. И тогава този страх превръща в 
реалност онова от което човек се бои, както прекалено силното 
желание прави невъзможно това, което така силно желае. Парадок-
салното намерение се прилага и при нарушен сън. Съпровождан от 
страха и тревожността, че не може да заспи, пациента се съветва да 
направиточно обратното да стои буден колкото може по-дълго. И 
тогава парадоксалното намерение да не заспива скороще бъде 
последвано от сън.като терапия тръгваща от логоса от смисъла 
логотерапията се препоръчва преди всичко в случаи на ноогенни 
неврози, които като такива не на последно място са възникнали 
поради загуба на смисъла. Тази терапия се явява продължение на 
психоанализата и индивидуалната психология. Смислеността на 
съществуването се постига не в безликото присъствие в света и 
времето, а когато е стабилно обосновано, т.е. цялостно, завършено, 
недистанцирано. Житейските ситуации ни дават възможност да 
потърсим и открием онези пътища, чрез които можем да съхраним 
смисъла на съществуването си. 
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Резюме: Алекситимия (от латински: „без думи за емоцията“) е 

затруднение при словесното описание на емоциите, чувствата и усеща-
нията. Определя се като рисков симптом за психосоматични заболявания 
и се дели на първична, вторична и социална. Характеристики са: 
трудност за описание на чувства; ограничено въображение и оскъдност 
на фантазията; трудност при идентификацията и разграничението на 
чувствата и телесните усещания при емоционална възбуда. Невъзмож-
ността да се назоват и контролират емоциите чрез когнитивна прера-
ботка отчасти обяснява склонността да се разтовари напрежението 
чрез импулсивни действия като вземане на наркотици, преяждане, други 
силни стимули. Без да разбират собствените си емоционални състояния, 
хората с алекситимия трудно разбират емоционалния свят на другите, 
което води до затруднения в комуникацията и междуличностните 
взаимоотношения.  
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Abstract: Alexithimia (from Latin "lacking words for emotion") represents 
difficulty in oral description of emotions, feelings and sensitivity. It is defined as 
a risk symptom for psycho-somatic diseases, and is divided into primary, 
secondary and social. Its characteristic features are: difficulty in description of 
emotions, limited imagination and scarce fantasy; embarrassed identification 
and distinction of psychic and bodily feelings in case of emotional excitement. 
The impossibility to identify and control the emotions via cognitive processing 
does partly explain the aptitude to ease the stress, using impulsive actions, such 
as taking drugs, overeating, or other strong stimulants. Unable to understand 
their own emotional condition, it is difficult for people with alexithimia to 
understand the emotional world of other people, which leads to difficulties in 
the communication and personal interrelations. 

Key words: alexitimia, emotional disorders, social-emotional skills 
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В психологията съществува тенденция за по-прецизно дефини-
ране на термини и понятия, с които често се описват различни 
състояния и явления в емоционалния свят на хората като „емоция”, 
„чувство”, „афект”, „настроение”. Характерно за емоциите е, че въз-
никват единствено и само при конкретни поводи, което ги прави 
ситуативни, конкретни и много разнообразни. Чувствата от своя 
страна, възникват като обобщение на ситуативно проявили се трай-
ни емоции (чувството на радост може да включва харесване, въз-
хищение, нежност и други). Оформилите се чувства представляват 
главния детерминант на емоционалния живот и влияят върху въз-
никването и съдържанието на ситуативните емоции.  

Емоциите могат да бъдат разграничени от другите ни потреб-
ности поради това, че възникват относително бързо, траят кратко и 
често се появяват неочаквано. Преживяват се като промяна в оби-
чайното равномерно протичане на съзнанието. В изследванията на 
емоциите едни автори смятат, че емоциите усилват мотивацията,  
други, че те са самите мотиви.  

Психолозите посочват три взаимносвързани компонента в емо-
циите: физиологична възбуда (учестено дишане, понижено храно-
смилане, увеличен сърдечен ритъм и други), волеви движения 
(движение на лицевите мускули) и феноменологично преживяване 
(осъзнати мисли и чувства). От тук научните изследвания на емо-
циите придобиват интердисциплинарен характер и обединяват 
редица изследователи: психолози, неврофизиолози, лекари, педа-
гози и други специалисти.  

Две са основните насоки в изучаването на емоциите: предста-
вителите на еволюционната школа разглеждат емоциите като уни-
версални, присъщи за всички хора, независими от човешките кул-
тури, а тези на когнитивната школа разглеждат отношението между 
стимулите, телесните изменения и осъзнатото преживяване на 
емоциите. В търсенето на връзката между мисленето и емоциите се 
появяват теориите за телесната обратна връзка, теорията за предсъз-
наваната преработка, теорията за двата фактора и теорията за 
когнитивната оценка. 

Според предложената от В. Н. Мясищев (1893-1973) класи-
фикация, същесвуват: 

• Емоционални реакции, за които е характерна типична отчет-
лива връзка между възникналите преживявания и породилите ги 
внезапни обстоятелства; 

• Емоционални състояния, характеризиращи изменението на 
нервнопсихическия тонус (настроение, афекти, страст); 
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• Емоционални отношения (чувства) с емоционална избирател-
ност или свързване на емоциите от определен вид с определени 
лица, обекти или процеси.  

Нюансите на емоционалното състояние е изключително голя-
мо. Емоциите се разделят на първични – обич, радост, изненада, яд, 
тъга, страх, на вторични и третични,  пример може да дадем с 
първичната емоция радост: 

 
Първични 
емоции 

Вторични 
емоции Третични емоции 

Привързаност Обожаване, любов, привличане, съчувствие, 
сантименталност, грижа, нежност... 

Страст Желание, пламенност... 
Радост 

Копнеж Бленуване... 

 
На всяко от емоционалните състояния съответства определено 

изменение на вегетативната нервна система и жлезите с вътрешна 
секреция. Тези изменения предизвикват действия, които са  адекват-
ни на дадените емоционални състояния. Ако тези обусловени емо-
ционални възбуди се окажат прекалено големи или твърде продъл-
жителни, това може да предизвика разстройство на дейността на 
органите или тъканите, лежащо в основата на различни заболява-
ния. Към болестите обикновено водят отрицателните емоции. 

Терминът емоционално разстройство е използван за психоло-
гически разстройства, при които се наблюдава афектиране на 
емоциите (страх, безпокойство, депресия). По-точни категории са: 
психологически нарушения, психически нарушения, разстройства 
на поведението или личностни разстройства и др. 

Предразположеността към емоционални разстройства в извест-
на степен се обуславя от влиянието на генетически фактори, но това 
влияние е особено силно тогава, когато в ранна детска възраст се 
откриват тежки и продължителни емоционални разстройства, пред-
извикани от условия на семеен живот. Върху възникването на 
емоционални нарушения оказват влияние още бързодействащите 
стресогенни влияния от обкръжаващата среда, условия на семеен 
живот или детско-родителски отношения.  

В клиниката основно внимание се отделя на следните емоцио-
нални разстройства: хипертимия (болестно преобладаване на сте-
ничните емоции – силна радост, веселие, гняв), еуфория (припов-
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дигнатост, съчетание на веселост с понижена интелектуалност), 
дистимия (болестно преобладаване на астеничните емоции – мъка, 
тъга), дисфория (комбинация на мрачно настроение с гняв, злоба, 
избухливост), страх (особено болестния страх – фобията-повтарящ 
се ирационален страх и желание за избягване от конкретни обекти, 
дейности или ситуации), тревога (емоционално състояние, възник-
ващо в ситуации на неопределена опасност и проявяващо се в 
очакване за неблагоприятно развитие на събитията), емоционална 
амбивалентност (едновременни или бързо сменящи се едно след 
друго противоположни чувства към един и същи обект), парати-
мия (несъответствие между емоционалната реакция и повода за 
нейното възникване), емоционална инконтинентност (невъзмож-
ност за овладяване и задържане на чувствата, което се преживява 
мъчително), емоционална ретенция (невъзможност да се даде 
външен израз на емоционалното състояние и това е мъчително за 
пациента), апатия – атимия (пълно отсъствие на емоционални 
реакции). 

През последните години, изследователите обръщат особено 
внимание на феномена алекситимия. Алекситимията не е болест, а 
по-скоро симптом, и се счита за рисков фактор за психосоматични 
заболявания, което е подкрепено от множество клинични проуч-
вания. Механизмът на този факт се дава чрез следното описание: 
алекситимичният тип личности нямат възможността да отворят път 
на емоциите си, като външна реакция. Тази несъстоялата се външна 
реакция се превръща във вегетативна, изразена във вътрешни 
усещания, които на свой ред биват отново подтиснати. По този 
начин дефицита на външно проявление на емоционалните отговори 
преминава във телесно-вегетативни реакции. Поради неспособ-
ността от изразяване емоциите са потиснати и когато нямат изход, 
те се трансформират във физиологични симптоми и заболявания.  

Терминът (Alexithymia) «алекситимия» от гръцки означава 
«без думи за чувства» и често се използва при описание на хора, 
които «нямат думи за назоваване на чувствата». Начало на изуча-
ването на явлението алекситимия е положено от P. Sifneos и 
J.Nemiah през 70-те години на ХХ век, с който те предлагат да се 
използва термина, за да се характеризират някой разстройства в 
познавателно-емоционалната сфера. Прогресът в разбирането на 
тази форма на патология е следствие от идеята, че психсоматичните 
заболявания не могат да бъдат обяснени по аналогия с психонев-
розите, тъй като при тях става въпрос за разстройство в преработ-
ката на емоциите, а не толкова за вътрешнопсихичен конфликт 
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(Taylor, Bagby&Parker, 1997). Важно е да се отбележи, че алексити-
мията не означава безчувственост, а затруднение при словесното 
описание на емоциите, чувствата и усещанията. 

Към настоящия момент за изследователите все още остават 
открити въпросите за произхода на алекситимията. Няма единно 
мнение за нейната първичност или вторичност, генетична, травма-
тична или социалната обусловеност, зависимостта й от социалните, 
етническите и културните особености на обществото, в което живее 
човек, за нейната стабилност в характера на човек или временната, 
приспособяваща проява, която може да се прояви в определена 
житейска ситуация. 

Алекситимията може да има вроден характер като устойчиво 
качество на личността, може да има и временен характер, като 
посттравматична реакция, състояние в следствие на преживян стрес, 
продължителна депресия, или като защитна реакция на организма 
от агресията на външния свят. 

Описва се в литературата и влиянието на възпитанието върху 
развитието на алекситимията. Стереотипите на поведение в общест-
вото, неприемането на изразяване на емоциите на хората, съответ-
стващите на това модели на възпитание («мъжете не плачат», «не 
изкарвай боклука навън») в зряла възраст водят до неумение да се 
описват емоциите. 

Отбелязано е, че алекситимията преди всичко се среща сред 
мъжкото население с нисък социален статус и доходи, както и не 
високо ниво на образование. Наблюдава се тенденция към увелича-
ване на алекситимията (до 34%) в късна възраст (за сравнение: сред 
студенти показващи признаци на алекситимия 8,2% са мъже и 1,8% 
жени). 

Алекситимията се дефинира в съответствие със следните ха-
рактеристики: а) трудност при идентификацията и разграничението 
на чувствата и телесните усещания при емоционална възбуда,         
б) трудност за описание на чувствата, в) ограничено въображение и 
оскъдност на фантазния живот, г) ориентиран към външната реал-
ност когнитивен стил, д) склонност към логическо мислене при 
дефицит на емоционални реакции; бъркане на мисли с чувства. 
Независимо, че тези пациенти често се оплакват от „напрежение“ и 
„депресия”, те трудно описват състоянието си. Без автентично раз-
биране на собствените емоционални състояния пациентите с алек-
ситимия трудно се поставят на мястото на хората около себе си и 
поради тази липса на емпатия са неефективни в модулирането на 
емоционалните състояния на другите. Именно невъзможността да 
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се модулират емоциите чрез когнитивна преработка може да обясни 
склонността да се разтоварва напрежението чрез импулсивни дей-
ствия като преяждане, взимане на наркотици или перверзно сек-
суално поведение. Освен склонност къмнедиференцирани негатив-
ни афективни състояния, тези пациенти демонстрират и ограничени 
възможности за преживяване на позитивни емоции като радост, 
щастие и любов. Живота на алекситимичната личност е ориентиран 
към действията, междуличностните връзки са бедни, има затруднен 
контакт със собствения си психичен свят. 

В своите тежки форми „алекситимното“ функциониране може 
да служи за създаването на непробиваема бариера срещу предста-
вянето и преживяването на психична болка, което води до цялостно 
обедняване на  психичния живот – така наречената дементализация. 

Алекситимиятасе среща като психологично понятие през          
1976 г. и се е разглеждала като дефицит на емоционално усещане. 
Изследванията показват, че около 8% от мъжете и 2% от жените 
преживяват алекситимия и че тя може да се проявява в мека, уме-
рена и тежка форма. Според проучвания, алекситимията има две 
измерения – когнитивно, при което дете или възрастен се стреми да 
идентифицира, разтълкува и изрази чувства с думи (“мисловната” 
част на емоционалните усещания) и емоционално, при което труд-
ностите възникват при реагиране, изразяване, усещане и въобра-
жение (“преживяващата” част на емоционалното преживяване). 

Нарушения, които са характерни за алекситимията са в сферите: 
Емоционална – характерни са слаба диференцираност, неуме-

ние за точно разпознаване и описание на своите емоции и емоциите 
на другите хора.  

Когнитивна – отличава се с недостатъчни въображение, преоб-
ладаващи нагледно-действено мислене, слабо категоризиране и 
символно мислене. 

Личностна – характеризира се с примитивност в житейските 
направления, инфантилност, недостатъчна функция на рефлексия. 

Ако не е в резултат от мозъчна увреда, тя се приема за 
психична травма следствие от липсата на психично пространство в 
детството, в което детето свободно да може да изразява своите 
усещания и чувства. В допълнение дефицита на въображение води 
до нарушаване на идентификацията с другите и съответно до 
невъзможност да се поставиш на тяхно място и да разбереш 
чувствата им – липса на емпатия. Това пък от своя страна води до 
липса на симпатия и привързаност към хората и по този начин до 
нарушение на емоционалната връзка с другите. 
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Днес алекситимията се счита и като защитен механизъм, и като 
социокултурен феномен, и като задръжка или агресия на афектив-
ното и когнитивно развитие и много други.  

Данните от изследвания показват, че обикновено пациентите с 
алекситимия са израснали в семейства, характеризиращи се с висо-
ки нива на негативен афект, трудности в представянето и разпозна-
ването на емоционални изражения, както и по-оскъдно обсъждане 
на емоциите във връзката родител-дете (Bateman & Fonagy, 2004). 
Rybakowskietal. (1988, 1990, цит. по Taylor & Bagby, 1997) предста-
вят данни от емпиричини изследвания на връзката между алексити-
мията и разстройствата с употреба на психоактивни вещества. От-
критата алекситимия при употребяващите психоактивни вещества, 
злоупотребяващите с алкохол, хората със сексуални перверзии, 
които до скоро се разглеждаха като страдащи от ранна преневро-
тична патология, свидетелства, че алекситимията може да се 
разглежда като – неспецифично разстройство в преживяванията и  
произхода на емоциите,  стил на психиката, характерен за хора с 
по-малко организирана психична структура  (Taylor,   1987). Такова 
разбиране обяснява много от клиничните симптоми на алексити-
мията и по-точно, използването на незрелите психологични защити, 
като отричане, проективна  идентификация, които някой автори 
разглеждат не като защити в традиционния смисъл на думата, а 
само като защитоподобно поведение, присъщо за лошо структу-
рирано преневротично ниво на развитието на психиката (Blanck 
G.,  Blanck  R., 1979; Wiseetal., 1991).  

Високите нива на алекситимия сред зависимите в стабилна 
фаза на лечението и в дългосрочна абстиненция предполагат 
стабилна характерова структура. 

Към настоящия момент не съществува единна концепция, 
която да обясни развитието на алекситимията, но направените 
изследвания позволяват да се отделят три подхода, различаващи 
представените причини и условия за проявата на алекситимия. Това 
са: 

- Първична алекситимия - разглежда алекситимията като 
първичен процес, при който водещата роля принадлежи на гене-
тичния механизъм, дефектите или особености на развитие на 
главния мозък. (В.В. Калинин); 

- Вторична алекситимия - теория на травматичната сомати-
зация - състояние на пълно спиране на афектите или «ступор», 
настъпило в резултат на тежка психологична травма (модел на 
«отричане/отцепване»); 
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- Социалното научаване - обяснява появата на синдрома 
алекситимия в аспекта на поведението, социалните и културни 
фактори  

Тревожното разстройство, предизвикано от раздяла е изслед-
вано от Джон Боулби (1907-1990) още през средата на ХХ век. Той 
обобщава, че детето в ранна възраст трябва да се възпитава в атмо-
сфера на емоционална топлота и да е привързано към майка си с 
интимни и здрави емоционални връзки, които за двамата представ-
ляват източник на удовлетворение и радост. Ситуация, при която 
детето страда от нарушение на тази емоционална връзка, сериозно 
нарушава психическото му здраве. Изкривяванията в психическото 
му развитие могат да бъдат тежки и понякога непоправими. DeRick 
& Vanheule (2006) изследват връзката между алекситимията, стила 
на привързаност и възприятието за родителстване в клинична 
извадка. Авторите откриват, че избягващият стил привързаност е 
силен предиктор на нивото на алекситимия. Те наблюдават също 
така, че когнитивното измерение на алекситимията е предсказано от 
избягващ стил на привързаност и липса на топлота във връзката с 
бащата. 

М. von Rad (1984), смята, че алекситимичната симптоматика е 
проявление на преневротична патология и се локализира на стадий 
деформация на обектните репрезентации. Той уточнява характера 
на разстройствата в отношенията майка – дете, критичното влияние 
на което отбелязват много автори (Blanck, G., Blanck, R., 1979; 
Krystal, 1979; Taylor, 1987). Той смята, че майките на алекситимич-
ните пациенти демонстрират, като правило, два модела на поведе-
ние: свръхобгрижващо или латентно-отхвърлящо, като много често 
и двата модела присъстват едновременно.  

Свръх обгрижващата майка постоянно присъства и участва със 
своите действия в редукцията на напреженията на потребностите на 
детето, като не му позволява да развие самостоятелни стратегии при 
възникващо напрежение. Именно затова за алекситимика са 
недостижими десоматизацията и диференциацията на афектите, 
явяващи се резултат от развитието на обектните отношения и 
саморегулиращите стратегии.  

За определяне на степените на изразеност на алекситимия 
се използват различни анкети: BIQ (въпросник на Бет, Израил), 
АРВQ (създаден на база скалите на BIQ), SSPS (личностна скала на 
Sifnoes); прилагала се и 22-айтъмната скала за алекситимия в MMPI. 
Но всички те са давали напълно противоречиви данни, затова не са 
намерили широко приложение в научните изследвания. 
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Голямо разпространение получава предложената през 1985 г. 
от G. Taylor и съавтори 26-айтъмна Торонскаалекситимична скала 
(TAS). Многобройните изследвания върху приложението на TAS са 
доказали стабилност, надеждност и валидност на факторната й 
структура и съответно на получаваните резултати. 

Проведени изследвания показват, че от 5 до 23% от здравото 
възрастно население има отделни алекситимични черти. 

Алексимитимията е отличителен белег за трудност в намира-
нето на думи за изразяване на мисли и чувства. Тя се среща както 
при деца, така и при възрастни и може да бъде  в мека, умерена и 
тежка форма. След като бъде идентифицирана, алекситимиятя може 
да се лекува с цел по-лесно управление на чувствата и тяхната 
структура. 

Съществуването на различни теории за произхода на алексити-
мичните води до разногласия при възгледите за възможните 
корекции.  

Установено е, че алекситимията трудно се поддава на психоте-
рапия, като корекцията на първичната алекситимия се смята за 
безрезултатна и неуспешна, но в същото време психотерапията при 
вторичната алекситимия може да бъде ефективна. Терапията при 
алекситимия включва развиване на способността за себеизразяване 
на вербално и невербално ниво. Това включва отработване на пси-
хичните травми в детството от липсата на емоционална свързаност 
с родителите, както и осъзнаване, назоваване и изразяване на потис-
натите в ранна възраст чувства и поощряване на емоционалния 
диалог с обкръжението.  

G. Taylor  (1987) подчертава, че е важно да се обърне внимание 
на дефекта на комуникативния стил на алекситимичната личност, 
върху който трябва да се фокусира терапията за дълго време.  

Анализирайки известните начини за психотерапевтична намеса 
в случаите с алекситимия, J. Neill&M. Sandifer (1982) дават следни-
те препоръки към терапевтите: необходимо е да се признае, че 
естествения подбор винаги ще има място и че не е възможно да се 
помогне на всички страдащи от алекситимия; да се поставят скром-
ни цели и да не се очаква облекчаване на всички симптоми веднага.  

Психотерапевтичната корекция на феномена алекситимия е 
насочена към това, да се помогне на болния да разпознае, след 
което да вербализира своите емоции, както и да развие умението да 
повиши капацитета си на въображение. 
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Днес се смята, че за успешна психотерапия с индивиди, които 
имат проблем с алекситимия е приложима модифицирана психоди-
намична психотерапия, напомняща работа с деца.  

Травматичните събития като раздели, откъсване от значимия 
обект, тежки телесни болести, особено в ранните години, могат да 
доведат до тежка патология в зряла възраст. 

За да се преодолеят и предотвратят емоционалните разстрой-
ства, е много важно да се стимулира социалното и емоционално 
развитие на личността още от ранна възраст, което да включва 
формирането на редица социално-психологични умения за прежи-
вяване и експлициране на емоциите. Считам, че това е основната 
ролята на психолога, който създава добра терапевтична връзка и 
прилага редица техники за развиване на тези умения, като: 

- Развиване на емоционална компетентност; 
- Идентифициране и разбиране на собствените чувства; 
- Ясно разчитане и разбиране на емоционалните реакции на 

другите; 
- Разбиране гледните точки на другите и осъзнаване, че 

техните чувства могат да бъдат различни от нашите; 
- Управляване на силните емоции и техните изяви; 
- Управляване на собственото поведение; 
- Установяване на връзки с другите, работа в група; 
- Развитие на съчувствие към другите. 
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THE DIFFICULTIES EFFECT ON THE PERFORMANCE  
OF THE BEGINNING TEACHER 
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Summary: In 2008 the Ministry of Education announced that the country's 
education system would undergo a new reform named Ofek Hadash -"A New 
Horizon". The aim of this reform is to improve the achievement levels in the 
education system and, simultaneously, raise the salaries of educators. This 
reform did not eliminate the teacher's internship year, but rather transferred the 
duty of assessment to the school principal and the School Committee. In the 
context of the reform the teacher's instruction hours during the week were 
increased and a number of requirements and procedures were added to the 
teachers’ workload, requiring a great deal of investment on their part. 

The question is asked: what are the challenges faced by the beginning 
teacher in the Arab sector during his first year of work - the internship year? 

 
Introduction 
This study discusses the difficulties encountered by the beginning 

teacher during his first year of teaching. The purpose of this study is to 
examine the challenges experienced by the beginning teacher which 
impede successful completion of the internship year. 

The beginning teacher, usually a fourth year undergraduate, begins 
his career in the school system by becoming a full-fledged teacher 
teaching a class. Some teachers have difficulty with the transition from 
the role of a student to that of an independent teacher in the classroom. 
Therefore, at the end of the internship year, some of the interns fail the 
assessment and some are required to pass an additional year of 
internship. 

It has become clear that the beginning teacher encounters 
difficulties during his internship; these difficulties impede his work, and 
the inability to overcome these difficulties lead to unwanted results for 
the intern. 

The professional literature discusses these difficulties: many 
researchers have investigated and found that: 

The first year of the teacher’s work is considered a crucial year, one 
which will be accompanied by what is called “reality shock” (or praxis 
shock). This is reflected by the gap between the expectations of the 
college student, who studied unrealistic theories, and the reality which 
exists in the school. 
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“The driving force behind praxis or reality shock is the teacher’s 
coping with reality and with their responsibilities as teachers in the 
classroom”. Indeed, the teacher is supervised and tested over the course 
of a year (Kelchtermans and Ballet, 2002, Vonk, 1995). 

Studies demonstrate that the first year of work as a teacher is very 
important, as it represents an important stage in the progression of a 
professional teacher. Fuller and Bown (1957) note that for the beginning 
teacher, the first year of work hinges on the fight for survival 
experienced by the teacher: survival requires control of the classroom, a 
command of the study material, and the acquisition of teaching skills. 

Beolinor (1988) notes that the first year of the teacher’s work is 
grounded on recognition of class climate, tasks and unwritten norms. 

In his study, Kagan (1992) notes that the basic task of the beginning 
teacher is the imparting of knowledge, according to the teacher's point of 
view, to the students. 

Friedman (2002) notes that during the first year, a teacher passes 
through three stages: survival, control and influence. 

The major indexes which have a role in shaping the image of the 
teacher, according to Vonk (1995) are: the personal index; the 
knowledge and skills index; and the classroom and school climate index. 

What the teacher learns at college is not always compatible with the 
school he works at. This is one of the causes of the reality shock 
experienced by the teacher during his first year. This situation causes the 
teacher stress, which leads to a certain loneliness (Ensor, 2001, pollak, 
1996). Chances are high that the teacher will use adaptation strategies in 
order to adjust to the existing realities, such as the establishment of an 
alliance with the administration or the principal, or surrender to the 
existing situation (Eldad, 1996). 

Veenman summarized 24 difficulties encountered by the beginning 
teacher during his first year of work; of them, the main 8 include: class 
discipline, use of student reinforcements, coping with students at 
different achievement levels, evaluation of student work, communication 
with parents, organization of classwork, the study material taught in 
class, and coping with student problems on an individual basis 
(Veenman,1984). 

Veenman’s research indicates that class discipline represents one of 
the most notable challenges faced by the teacher over the course of his 
work during the first year. 

The issue of class discipline has been studied by many researchers 
(e.g. Brock and Grady,1997: Bullough,1989: Covert Hebert and Worthy, 
2001: Kagan,1992:et al,1991: Obersky, Ford, Higginsa and Fisher,1999). 
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According to Veenman, of all the difficulties faced by the 
beginning teacher, the topic of student reinforcement is the topic which 
ranks second in order of importance. Coping of the teacher with varying 
student achievement levels ranks third. 

Studies have analyzed the interaction between the beginning 
teacher and the school administration (Erlich, 1992; Amir & Tamir, 
1992; Talmor, Navol-Heller & Erlich, 1996; Brock and Grady ,19 
Dromond, 1997). 

Gold observed that the situation involving the beginning teacher 
and the stress he encounters is the result of the teacher’s lack of self-
confidence, his desire to prove himself, his coping with loneliness, and 
the impact of reality; conflicts between personal life and the demands of 
the school, and difficulty withstanding pressure, all of which represent 
major challenges to the teacher’s work. 

A review of the literature reveals that the teacher encounters 
difficulties during his work. This conclusion formed the basis for the 
decision to examine the existence of these challenges in the education 
system in the Arab sector. 

After mapping the known difficulties, we designed a questionnaire 
based on 50 premises, and the teacher was asked to rate whether having 
or not he experienced each difficulty during the current year - his 
internship year. In parallel, the questionnaire was distributed to 30 
veteran teachers who meet with beginning teachers once a week. 

As the principal of an elementary school for the past 13 years, and 
as I have a role in evaluation of teachers prior to their being granted a 
teaching license, I found it essential to conduct a study examining this 
issue, in order to elucidate the difficulties encountered by the beginning 
teacher and to try to find appropriate tools to overcome them. 

The main contribution of this study is that it increases awareness of 
the difficulties encountered by the beginning teacher among those who 
head the system; an awareness which may eventually lead to finding 
tools and strategies to overcome these challenges. 

Scientific background 
The internship stage in teaching is the first year during which the 

teacher teaches in a classroom and is paid a salary, after completion of 
formal studies for a teaching certificate. 

According to the decision of the Ministry of Education, a teaching 
certificate is granted to candidates who successfully complete a one-year 
internship. Teaching during the internship year is based on three central 
parameters: 
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1. Teaching work in an educational setting supervised by the 
Ministry of Education, consisting of at least one third of a full-time 
position, for at least half of an academic year; 

2. Support from a veteran teacher: (a) mentorship of a veteran 
teacher who works at the same school; (b) participation in workshops for 
interning teachers. 

3. Assessment of the interning teacher (formative assessment and 
summative assessment). 

The internship year is designed for those who have completed (or 
are about to complete) undergraduate studies for a B.A. and a teaching 
certificate, contingent upon completion (or imminent completion) of the 
practical training workshop as part of the study program for a teaching 
certificate. 

Method 
The study sampled 384 participants. The characteristics of the 

participants are shown in Table 1 (demographic characteristics of the 
participants, such as gender and school, were coded only for the teachers 
and not for the instructors). 

 
Table 1. Characteristics of the study participants 

 No % 
Study group 
College in Northern Israel 100 26.0% 
College in Southern Israel 100 26.0% 
College in Central Israel 154 40.1% 
Instructors 30 7.8% 
Gender (27 teachers did not answer this question) 
Male 105 32.1% 
Female 222 62.7% 
School (29 teachers did not answer this question)   
Primary 233 71.7% 
Junior high school 57 17.5% 
High school 35 10.8% 
In the internship year (5 teachers did not answer 
this question) 

  

Yes 307 88.0% 
No 42 12.0% 
Participating in “A New Horizon” (8 teachers did not answer this question) 
Yes 233 67.3% 
No 113 31.9% 
Study at the workshop (6 teachers did not answer 
this question) 

  

Yes 214 61.5% 
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No 134 38.5% 
Distance to work is more than 80km (11 teachers did not answer this 
question) 
Yes 157 45.8% 
No 186 54.2% 

 
As shown in Table 1, 40% of the participants were teachers at the 

college in Central Israel; 26% were teachers at the college in Northern 
Israel; 26% were teachers at the college in Southern Israel; and the rest 
were instructors. 68% of the teachers were women and the rest were 
men. Approximately 72% taught elementary school, 18% taught junior 
high school, and the rest taught high school. About 88% were in their 
internship year; roughly 67% participated in the New Horizon reform; 
approximately 62% were taking the workshop; and about 46% lived 
more than 80 miles from work.  

Results 
Examination of the data 
As a first step, the distribution of the participants’ answers to the 

study questions was examined. The results are presented in Table 2. 
 

Table 2. Distribution of answers to the research questions 
4 –  1 –  2 –  3 –  Encountered 
at the start 
of the year 

5 –  Never 
encountered 

Question Sometimes 
encountered 

Always 
encountered Irrelevant 

32.3% 
The schedule at “A 
New Horizon” 
makes me stressed 

29.4% 16.9% 5.1% 16.4% 

Adaptation to school 
procedures 37.0% 28.3% 15.1% 15.9% 3.7% 
Class discipline and 
control 22.9% 38.9% 19.5% 16.3% 2.4% 
Adjustment of the 
study material to the 
students in the class 

25.3% 36.8% 17.6% 17.6% 2.6% 

Use of learning tools 
for special needs 
students 

27.6% 30.8% 15.5% 14.2% 11.8% 

Teaching the 
material to the 
students 

40.9% 26.1% 12.4% 16.1% 4.5% 

Lack of guidance at 
school 31.5% 27.0% 22.0% 13.2% 6.3% 
Addressing problems 
of preschool students 29.9% 27.8% 13.9% 7.5% 20.9% 
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Curriculum 
preparation: 
semestrial and 
annual 

29.0% 27.9% 16.0% 19.1% 8.0% 

Addressing problems 
of verbal and 
physical violence 

27.6% 33.9% 23.1% 9.7% 5.8% 

Parent compliance 
and cooperation 26.7% 30.5% 25.4% 10.7% 6.7% 
Discrepancies 
between college-
taught theory and 
school reality 

28.2% 30.5% 24.5% 13.9% 2.9% 

Division of time 
between degree 
studies and teaching  

26.1% 27.6% 25.8% 10.8% 9.7% 

Difficulty working 
with the school 
principal 

42.5% 32.2% 14.0% 9.0% 2.4% 

Difficulty working 
with the teachers 50.8% 28.3% 13.0% 5.8% 2.1% 
Lack of resources 39.9% 36.2% 14.5% 6.7% 2.7% 
Harnessing contact 
and interaction with 
the students 

39.4% 28.6% 18.1% 10.8% 3.1% 

Unpleasant school 
climate 46.2% 29.1% 15.7% 6.0% 2.9% 
Discourteous attitude 
of students towards 
teachers 

39.8% 32.1% 18.4% 8.0% 1.6% 

Difficulty preparing 
educational activities 
for students 

34.6% 35.4% 18.4% 9.7% 1.8% 

Difficulty 
challenging students 33.8% 38.8% 17.9% 8.2% 1.3% 
Difficulty working 
with students with 
different cognition 

34.2% 32.1% 17.9% 10.3% 5.5% 

Difficulty in 
assessing students 42.7% 36.9% 9.4% 9.4% 1.6% 
Difficulty running 
mentorship 
hours/heart to heart 
talks 

42.7% 21.2% 8.2% 4.8% 23.1% 

Difficulty managing 
and organizing 
lesson time 

44.2% 34.8% 11.8% 8.6% 0.5% 

Lack of awareness of  
teacher rights  31.8% 39.2% 16.3% 9.7% 2.9% 
Difficulty identifying 
students with special 
needs 

33.9% 40.2% 11.9% 11.1% 2.9% 

The teacher believes 
himself not qualified 
for teaching 

48.7% 28.2% 13.2% 7.1% 2.9% 
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The mentoring 
teacher is not 
qualified to mentor 
beginning teachers 

54.9% 17.8% 17.8% 6.3% 3.1% 

Difficulty finding 
illustrative measures 
for classes 

45.8% 30.5% 13.7% 8.2% 1.8% 

Difficulty teaching a 
subject other than the 
one I studied 

34.6% 33.9% 16.8% 5.2% 9.4% 

The attitude of 
veteran teachers 
towards the interns 

49.7% 24.3% 14.7% 7.9% 3.4% 

Difficulty preparing 
tests and worksheets 43.3% 33.0% 11.1% 9.5% 3.2% 
Coping with special 
needs students in a 
regular classroom 

29.5% 36.6% 19.7% 8.7% 5.5% 

The extent of the 
requirements 
imposed upon the 
teacher by the school 

30.7% 36.5% 20.6% 8.5% 3.7% 

Lack of experience 
in filling out forms 
and reports 

24.9% 40.3% 19.1% 11.8% 3.9% 

Maladjustment due 
to the distance 37.4% 24.6% 23.0% 9.7% 5.2% 
Stressful schedule 30.0% 37.7% 18.0% 9.5% 4.8% 
I did not receive 
training/guidance for 
giving private 
lessons 

35.6% 34.5% 13.4% 7.0% 9.6% 

Difficulty coping 
with ICT 52.0% 26.6% 12.4% 6.6% 2.4% 
Difficulty giving the 
students their first 
test 

39.7% 29.1% 13.0% 14.0% 4.2% 

No teaching by 
colleagues at the 
school 

41.2% 31.1% 14.8% 9.0% 4.0% 

Ashamed to ask for 
help from others 42.8% 28.3% 16.5% 8.9% 3.4% 
I chose the 
profession out of a 
lack of options 

49.7% 20.7% 13.6% 6.5% 9.4% 

Difficulty working 
with the team 50.7% 26.2% 14.4% 6.8% 1.8% 
Difficulty solving 
student behavioral 
problems 

33.9% 39.2% 17.6% 8.7% 0.5% 

Difficulty adjusting 
exams to student 
level  

41.5% 31.7% 12.2% 9.5% 5.0% 

Difficulty with the 
long drive to the 
school each day 

51.3% 21.7% 18.1% 5.8% 3.1% 
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Difficulty using 
proper grammar 50.0% 33.0% 11.3% 3.1% 2.6% 
No supportive 
atmosphere at school 43.3% 33.1% 17.6% 4.5% 1.6% 

 
Examination of the differences between populations 
After reviewing the participants’ answers to the research questions, 

we examined whether different groups of teachers responded to the study 
questions in different ways. To this end, a number of non-parametric 
tests were used. As 19 different items were tested, the significance level 
of alpha = 0.002 was used, in order to avoid increased risk of type I 
errors. 

We first examined whether differences were noted in responses of 
teachers who were in their internship year and the other teachers. To do 
so, the Mann-Whitney test was used. The results are presented in Table 
3. 

 
Table 3. The results of Mann-Whitney tests for examination  

of possible differences in responses of teachers who were in their 
internship and other teachers 

Interning teachers Non-interning teachers  
(n = 42) (n = 307) 

Z Average rating Average Average rating Average 
Item 

0.12 2.Item 1 - The schedule at “A New 
Horizon” makes me stressed 139.7 2.24 138.1 26 
Item 3 - Class discipline and 
control 2.55 170.3 2.34 155.2 0.98 
Item 6 - Teaching the material to 
the students 2.34 161.4 2.19 149.5 0.77 
Item 10 - Addressing problems 
of verbal and physical violence 2.49 164.0 2.42 160.1 0.26 
Item 12 - Discrepancies between 
college-taught theory and school 
reality 

2.52 170.1 2.33 152.3 1.14 

Item 14 - Difficulty working 
with the school principal 2.15 167.8 2.33 182.4 0.95 
Item 16 - Lack of resources 2.21 164.5 2.33 172.9 0.56 
Item 25 - Difficulty managing 
and organizing lesson time 2.07 174.6 1.90 161.2 0.88 
Item 28 - The teacher believes 
himself not qualified for 
coaching 

2.07 168.2 1.95 161.8 0.42 

Item 32 - The attitude of veteran 
teachers towards the interns 1.93 166.4 2.00 175.2 0.60 
Item 34 - Coping with special 
needs students in a regular 
classroom 

2.47 163.0 2.51 167.3 0.28 

Item 35 - The extent of the 
requirements imposed upon the 
teacher by the school  

2.42 164.2 2.60 179.3 0.99 
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2.24 165.3 2.26 167.2 0.12 Item 37 - Maladjustment due to 
the distance 

0.12 Item 38 - Stressful schedule 2.42 165.2 2.24 138.1 
Item 41 - Difficulty giving the 
students their first test 2.12 164.3 2.34 155.2 0.98 
Item 42 - No teaching by 
colleagues at the school 2.18 166.0 2.19 149.5 0.77 
Item 46 - Difficulty solving 
student behavioral problems 2.29 169.0 2.42 160.1 0.26 

1Item 48 - Difficulty with the long 
drive to the school each day .90 166.6 2.33 152.3 1.14 
Item 50 - No supportive 
atmosphere at school 2.17 171.4 2.33 182.4 0.95 
Average of all items in the 
questionnaire  173.4 2.23 2.33 172.9 0.56 

 
As shown in Table 3, different answers from the two groups of 

teachers were not noted for any of the items. The results are also 
presented in Figures 1 – 3. 

 

 
 

Figure 1. Average responses of teachers according to internship - Part 1 
 

 
 

Figure 2. Average responses of teachers according to internship - Part 2 
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Figure 3. Average responses of teachers according 
to internship - Part 3 

 
Having tested for differences in the responses of the teachers 

according to internship, we next examined whether differences in the 
responses of all the participants (including the instructors) were notable 
when classified according to research group - teachers at the college in 
Northern Israel, teachers at the college in Southern Israel, teachers at the 
college in Central Israel, and instructors. To do so, the Kruskal-Wallis 
test was used. The results are presented in Table 4. 

 
Table 4. The results of the Kruskal-Wallis test for examination of 

possible differences in the responses of the participants according to 
research group. 
Instructors  

(n = 30) 
Central Israel 

College  
(n = 154) 

Southern Israel 
College  

(n = 100) 

Northern Israel 
College  

(n = 100) χ2 
Average 

rating 
Averag

e 
Average 

rating 
Averag

e 
Average 

rating 
Averag

e 
Average 

rating 
Averag

e 

Item 

Item 1 - The schedule at “A 
New Horizon” makes me 
stressed 

2.44 161.1 2.08 135.0 2.24 145.9 3.38 232.7 29.65***

Item 3 - Class discipline and 
control 2.56 185.7 2.56 183.3 2.47 178.4 3.03 233.1 7.22 

2.48 181.8 2.18 157.5 2.34 170.6 3.37 259.3 25.52***Item 6 - Teaching the 
material to the students 

21.09***
Item 10 - Addressing 
problems of verbal and 
physical violence 

2.35 161.7 2.57 178.3 2.52 177.2 3.38 257.7 

2.64 194.6 2.60 191.0 2.37 171.3 2.72 202.2 4.60 
Item 12 - Discrepancies 
between college-taught 
theory and school reality 

23.73***Item 14 - Difficulty working 2.20 187.2 1.72 145.2 2.44 207.9 2.33 199.0 
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with the school principal 
12.14***Item 16 - Lack of resources 2.40 194.1 2.00 160.0 2.23 179.9 2.79 227.0 

1.92 170.4 2.04 181.6 2.16 191.5 3.13 280.5 27.77 
Item 25 - Difficulty 
managing and organizing 
lesson time 

11.51** 2
Item 28 - The teacher 

.22 199.7 1.73 156.2 2.15 193.1 2.13 191.3 believes himself not qualified 
for coaching 

50.10***
Item 32 - The attitude of 
veteran teachers towards the 
interns 

1.93 175.5 1.50 139.6 2.22 200.8 3.17 275.4 

2.56 184.9 2.37 168.7 2.49 180.6 2.68 196.0 2.14 
Item 34 - Coping with 
special needs students in a 
regular classroom 

14.29** 2.70 200.8 2.25 160.0 2.41 176.5 3.00 228.5 
Item 35 - The extent of the 
requirements imposed upon 
the teacher by the school  

44.83***2.31 178.3 1.88 143.4 2.43 186.9 3.59 284.5 Item 37 - Maladjustment due 
to the distance 

16.16***2.75 205.6 2.12 149.7 2.45 179.8 2.69 199.0 Item 38 - Stressful schedule 
24.19***2.22 187.2 1.70 140.0 2.41 203.1 2.26 190.4 Item 41 - Difficulty giving 

the students their first test 
18.97***2.22 185.5 1.79 146.8 2.42 201.4 2.43 202.0 Item 42 - No teaching by 

colleagues at the school 
20.40***2.41 187.2 2.38 186.2 2.26 177.4 3.23 269.8 Item 46 - Difficulty solving 

student behavioral problems 

62.93***2.11 188.1 1.51 139.4 2.13 192.1 3.59 305.2 
Item 48 - Difficulty with the 
long drive to the school each 
day 

44.74***2.32 193.8 1.72 143.1 2.35 195.6 3.31 280.5 Item 50 - No supportive 
atmosphere at school 

38.43***Average of all items in the 
questionnaire  2.31 198.5 2.03 141.5 2.33 205.3 2.69 270.5 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.002 
 
Summary of Findings 
No significant differences were found between teachers in their 

internship year and teachers not in an internship. 
Multiple significant differences were found between instructors, 

teachers from the college in Northern Israel, teachers from the college in 
Southern Israel, and teachers from the college in Central Israel. In 
general, it seems instructors believe they have more difficulties than 
teachers from all of the colleges. It also seems that teachers from the 
college in Southern Israel experience less difficulties than teachers from 
the college in Northern Israel or the college in Central Israel: 

Schedule-related stress was highest for instructors, compared to all 
of the teacher groups. 

Instructors experienced the most difficulty transmitting the study 
material to students, compared to all of the teacher groups. 

Instructors felt there is a difficulty in dealing with verbal and 
physical violence, more so than any other teacher group. 

Teachers who studied at the college in Southern Israel reported 
fewer difficulties in working with the school principal compared to 
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teachers who studied at the colleges in Central or Northern Israel. 
Teachers at the college in Southern Israel seemed to encounter fewer 
difficulties when working with the school principal, compared to the 
instructors, but more research is needed to confirm this finding. 

Teachers who studied at the college in Southern Israel reported 
fewer difficulties regarding the attitude of veteran teachers to the interns 
compared to teachers who studied at the college in Northern or Central 
Israel, and compared to instructors. In addition, instructors reported more 
difficulties compared to teachers who studied at the college in Northern 
or Central Israel. An additional finding was that teachers who studied at 
the college in Northern Israel seemed to encounter fewer difficulties in 
the context of veteran teachers’ attitude towards the interns, compared to 
teachers studied at the college in Central Israel, but more research is 
needed to confirm this finding.  

Teachers who studied at the college in Southern Israel reported 
fewer difficulties adapting due to distance, compared to instructors and 
to teachers who studied at the college in Central Israel. In addition, 
instructors reported more difficulties compared to teachers who studied 
at the college in Northern or Central Israel. An additional finding was 
that teachers who studied at the college in Southern Israel seemed to 
have fewer difficulties adjusting, in terms of distance, compared to 
teachers who studied at the college Northern Israel; however, more 
research is needed to confirm this finding. In any case, these differences 
seem to be due to the fact that teachers studying at the college in 
Southern Israel live closer to the school at which they teach, compared to 
the other teachers. 

Teachers who studied at the college in Southern Israel reported 
fewer difficulties with respect to schedule-related pressure, compared to 
teachers who studied at the college in Northern Israel. An additional 
finding was that teachers who studied at the college in Southern Israel 
seemed to experience less schedule-related pressure compared to 
teachers who studied at the college in Central Israel, and compared to 
instructors; however, more research is needed to confirm this finding. 

Teachers who studied at the college in Southern Israel reported 
fewer difficulties giving their students their first test, compared to 
teachers who studied at the college in Northern or Central Israel. Also 
noted was that teachers who studied at the college in Southern Israel 
seemed to encounter fewer difficulties giving the first test compared to 
instructors, but more research is needed to confirm this finding. 

Teachers who studied at the college in Southern Israel reported 
fewer difficulties traveling to school every day, compared to teachers 
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who studied at the college in Northern or Central Israel and compared to 
instructors. In addition, instructors reported more difficulties compared 
to teachers who studied at the college in Northern or Central Israel. In 
any case, these differences seem to result from the fact that teachers 
studying at the college in Southern Israel live closer to the school than 
other teachers. 

Instructors reported more difficulties solving behavioral problems 
compared to teachers who studied at any of the three colleges (in 
Northern, Southern or Central Israel). In addition, instructors reported 
more difficulties than teachers who studied at the college in Northern or 
Central Israel. 

Teachers who studied at the college in Southern Israel reported 
fewer difficulties related to a supportive school environment, compared 
to teachers who studied at the college in Northern or Central Israel and 
compared to instructors. In addition, instructors reported more 
difficulties compared to teachers who studied at the college in Northern 
or Central Israel. 

In general, teachers who studied at the college in Southern Israel 
reported fewer difficulties compared to teachers who studied at the 
college in Northern or Central Israel and compared to instructors. Also, 
in general, instructors reported more difficulties than teachers who 
studied at the college in Northern or Central Israel. 

Apart from these findings, it was also found that there may be 
differences between the study groups in terms of lack of resources; the 
belief that the teacher is not qualified to teach; and the extent of the 
requirements imposed on the teacher by the school. However, more 
research is needed to examine the nature of these differences. 

One significant difference was found between men and women - it 
seems that women find it more difficult to solve student behavioral 
problems compared to men. 

No significant differences were found between the teachers from 
different schools. 

Two significant differences were discovered when comparing the 
teachers who did or did not take part in the New Horizon reform: 
teachers participating in A New Horizon experienced greater difficulty 
traveling to school, and they felt that a supportive atmosphere at the 
school was lacking. However, it seems that the source of these 
differences lies in the fact that teachers participating in the New Horizon 
reform tend to live farther from school than teachers who do not 
participate. 
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No significant differences were found between the teachers 
according to participation in the seminar. 

One significant difference was found when comparing teachers on 
the basis of distance from the school - teachers who lived further away 
found the trips to school more difficult, compared to teachers who lived 
nearer to the school. 

The contribution of the current study: 
The results of the study emphasize the need to find a solution for 

the difficulties faced by beginning teachers, as indicated by teachers in 
their first year of work. 

Such a complex system will occasion many difficulties; 
identification of these difficulties and examination of ways to overcome 
them may eventually lead to increased support for the status of the 
teachers, and even enable the teacher to survive and succeed in his job. 

The current study provides the tools needed in order to deal with a 
number of difficulties, some of which have been addressed by the 
literature and some of which stand out as characteristic of the 2020 era. 

The investigator does not intend to argue that these difficulties are 
indeed significant and undisputable challenges which exist in the 
educational system: the data vary over the time and between populations. 

The current study can be used as a base for further, more in-depth 
research: it is very important to explore a number of measures which 
were not examined and for which a clear-cut response was not obtained 
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ИМИДЖ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Анар Валиева1 

 
Абстракт: Актуальность поднятой автором проблемы лежит в 

аспекте психологических, социологических, философских, экономических, 
педагогических наук, имиджелогии. Каждая из них по своему подходит к 
рассмотрению процессов возникновения, развития и функционирования, 
влияния на имидж женщины руководителя предпринимательской сферы. 
Представители именно этих наук пытаются научно объяснить поведение 
человека, развивают понятие личности и ее структуры, исследуют 
механизмы восприятия человека человеком. 

Ключевые слова: Имидж, имиджелогия, успешный руководитель, 
женщина-управленец, гендерный аспект, самопрезентация, имиджевое 
мышление 

 
IMAGE IN THE SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS  

OF MODERN SOCIETY 
 

Аnar Valiyeva 
 

Summary: The urgency of the problem raised by the author lies in the 
aspect of psychological, sociological, philosophical, economic, pedagogical 
sciences, imageology. Each of them in their approach to the consideration 
occurrence of the processes development and operation, the impact on the 
image of a woman head business sphere. The representatives of these sciences 
are trying to scientifically explain human behavior, develop the concept of the 
person and its structures, exploring the human perception man mechanisms. 

Key words: Image, imageology, successful manager, manager-woman, the 
gender dimension, self-presentation, a fashion mindset 

 
 
1. Введение 
 
Общеизвестно, что в психологии образ понимается как отра-

жение в психике субъекта различных (имплицитных, эксплицит-
ных) характеристик какого либо феномена. В психологическом 
плане такое отражение есть отдельный интегративный процесс в 
котором связываются вместе
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субъекта, основывающаяся на собственном опыте, когнитивном 
багаже, архетипов коллективного бессознательного и т.п., и 
реактивность психики, связанная с ответом на целенаправленные 
внешние воздействия. Имиджелогия – система разнообразных 
умений  и знаний. Она выступает теоретико-прикладной основой 
проектирования и использования технологии личного обаяния, 
научно-технологической дисциплиной современного знания о 
человеке.  

Смена политической, экономической, социальной формации в 
Казахстане, происходящие изменения в геополитике, быстрое 
развитие институтов частной собственности послужили толчком к 
формированию новых социальных и психологических категорий 
людей, достигших успеха в основном, с помощью своих профессио-
нальных и личных качеств. Это менеджеры, предприниматели, 
статусные политики, активно влияющие на политические и эконо-
мические процессы в республики. С появлением представителей 
новой бизнес-элиты в обществе выросло внимание к проблемам 
карьерного роста. Благополучная социальная реализация некоторых 
руководителей привлекла общественный интерес к механизмам ее 
реализации, в итоге появился социальный заказ на исследования в 
области психологии управления, разработки моделей успешной 
самопрезентации личности в рамках психологии имиджа. В ситуа-
ции небольшой стабилизации экономики в государства, в условиях 
перехода системы управления из условий «дикого рынка» к «либе-
ральной стабильности», в бизнес кругах, снова стали существенны 
представления о морально-этических ценностях, в первую очередь 
это «позитивное общественное мнение» и «безупречная репутация». 
В настоящее время в обществе сложились различные возможности 
для всестороннего раскрытия потенциала личности руководителя, 
проведения работ по изучению формирования новых имидж-техно-
логий, позволяющих создавать позитивный имидж субъекта, в 
особенности женщины руководителя, т.к. вопреки конституцион-
ным нормам, провозглашенным нашим обществом, и демографи-
ческим изменениям, положение женщины в профессиональной 
сфере продолжает оставаться приниженным, ущемляющим права 
женщин на рынке труда, не позволяющим ей осуществлять карьер-
ное развитие на позициях равноправных с мужчиной. Поэтому 
проблема карьерного развития женщины в целом и позитивного 
имиджа женщины руководителя в частности, как фактора, способ-
ствующего профессиональному продвижению, является социально 
важной на современном  этапе развития общества. 

 527



2. Дефиниция понятия «имидж» 
 
В современной казахстанской науке «имидж» стал предметом 

социального интереса и научно-психологического исследования в 
середине 80-х гг. XX века. Возникновению повышенного интереса к 
проблеме имиджа содействовали изменения социально-экономиче-
ских условий жизни общества в конце XX века, развитие  рыночной 
экономики в стране, составляющими которой являются конкурен-
ция и борьба за рынки сбыта, что в свою очередь привело к яркому 
развитию практического имиджмейкинга, дизайна, PR-технологий и 
других сопутствующих направлений, связанных с продвижением 
услуг или товаров в рамках рыночной конкуренции (Бударина, 
2002). 

Понятие «имидж» имеет множество разного рода определе-
ний. Психологический словарь терминов под редакцией М. Г. 
Ярошевского и А. В. Петровского определяет имидж как стерео-
типизированный образ конкретного объекта, существующий в 
массовом сознании. В основном, понятие имиджа относится к опре-
деленному человеку, но может также распространиться на опреде-
лённый товар, организацию, профессию и т.д. 

Ученые-социологи истолковывают эту категорию как «обоб-
щённую, эмоционально окрашенную в общественном и личном 
сознании форму отражения правовой действительности в виде 
комплекса представлений о законах и методах социально-правового 
воздействия» (Оксамытный В.В., 1990). 

Эксперт в области социологии управления и имиджелогии 
В.М. Шепель имидж определяет так: «Имидж – индивидуальный 
ореол или облик, созидаемый социальной группой или собствен-
ными усилиями личности, а также средствами массовой информа-
ции в целях привлечения к себе повышенного внимания» (Агеев, 
1989). 

Маркетолог Ф. Котлер определяет имидж как «восприятие 
компании или её товаров обществом» 

Эксперт в области менеджмента О.С. Виханский даёт такое 
определение имиджа «Имидж явления - это устойчивое представ-
ление об особенностях, специфических чертах и качествах, 
присущих для данного явления». 

 
Можно предложить следующее определение имиджа. Имидж – 

это некий синтетический образ, который складывается в сознании 
людей в отношении конкретного лица, организации или иного 
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социального объекта, содержит в себе значительный объём эмо-
ционально окрашенной информации об объекте восприятия и 
побуждает к определённому социальному поведению (Агеев, 1985).  

Одним из первопроходцев имиджа считают Н. Макивелли, 
которому было характерно обострённое «чувство имиджа» или 
развитое «имиджевое» мышление. Особенность такого мышления – 
умение рассуждать и действовать в межличностном пространстве, 
предсказывая реакции со стороны других людей и соотнося свои 
действия с этими реакциями. В своих лучших формах оно основы-
вается на глубокой социальности человека и включает умение 
устанавливать доброжелательные отношения с людьми (Браун, 
2000) . 

Макиавелли говорил: «Правителю нет необходимости обладать 
всеми названными добродетелями, но есть прямая нужда выглядеть 
обладающими ими. Дерзну прибавить, что обладать этими добро-
детелями и неуклонно им следовать вредно, тогда, как выглядеть 
обладающим ими – полезно. Другими словами, необходимо быть в 
глазах людей сострадательным, верным слову, искренним, благо-
честивым, милостивым – и быть таковым в самом деле, но внут-
ренне надо сохранять готовность проявить и противоположные 
качества, если это окажется необходимым» (Джи, 2000).  

Интерес к имиджу активировался в последнее время в связи с 
углубившейся проблемой выбора, вставшей перед людьми (выбора 
услуг или товаров, общественных организаций и  политических 
партий), и конкуренцией на разнообразных рынках – политическом, 
потребительском и прочих. Чтобы продать услугу, товар,  привлечь  
к себе избирателей, чтобы успешно конкурировать на рынке, 
компания, политическая партия, банк или университет обязаны 
создать себе соответствующий имидж. Адекватный и целесообраз-
ный имидж абсолютно нужен для различного рода социальной 
деятельности, что удостоверяет многолетняя и успешная практика 
использования имиджа. 

Собственно поэтому в рамках традиционных научных дисцип-
лин - психологии, социологии, политологии, экономики, – появ-
ляются специальные научно-практические отрасли: имиджелогия, 
теория и практика реклам-проектов, publicrеlаtions и другие, 
главным механизмом которых становится формирование образов, в 
т.ч. и социальных. Оперируя преимущественно в пространстве 
символов, они, тем не менее,  решают задачи на практике в жизни 
(Агеев, 1990). 
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Имидж стоит в одном ряду с такими понятиями, как репута-
ция, рейтинг, популярность, известность, авторитет, престиж и др. 
В социологии управления имидж может быть рассмотрен в 
контексте теории социальных статусов и ролей, теории конфликта и 
концепции социального действия и взаимодействия. 

Если в рамках практической психологии, имиджелогии и 
других прикладных дисциплин наибольший интерес уделяется 
проблемам социальной перцепции, атрибуции, самомониторинга, 
аттракции, управления путём произведения впечатления для созда-
ния внешне привлекательного образа объекта и разрабатываются 
соответственные методы и инструментарий (визуализация, пози-
ционирование вербализация, детализация и т.д.), то социологию 
имидж интересует с несколько иных позиций (Агеев, 1987).  

 
3. Понятие «имидж» в контексте психологической науки 
 
В контексте психологической науки, имидж описывается с 

точки зрения стереотипа, эмоционально окрашенного образа или 
мнения об индукторе. От случая к случаю имидж выступает сино-
нимом социальной роли. Но эти понятия все же отличаются друг от 
друга. При выполнении разных социальных ролей (покупатель, 
отец, путешественник и т.д.) человек все же остается узнаваем. Эта 
константа и называется имиджем [3]. Современные научные иссле-
дования в области психологии рассматривают в основном имидж 
личности, а если исследуется имидж организации, социальной 
группы и т.д., то, в основном, данные объекты (или субъекты) 
имиджа олицетворяются. По мнению И.Г. Дубова [4], компонента-
ми имиджа выступают межличностные отношения, исполняемые 
роли, индивидуальные характеристики носителя (внутренние и 
внешние), субъективное восприятие реципиентами. Исследуя моти-
вацию формирования имиджа, психологи различают имидж, ориен-
тированный на самоощущение (внутренняя мотивация) и имидж, 
ориентированный на восприятие (внешняя мотивация). В зависи-
мости от мотивации выбираются соответствующие тактики форми-
рования имиджа: самомаскировка, самораскрытие, самопрезентация 
образа «Я» [11]. Основанием для построения имиджа субъекта, 
конгруэнтного его сознанию и подсознанию, являются психоло-
гические особенности личности. 

Психология исследует имидж комплексно – габитарный, 
невербальный и вербальный аспекты представлены взаимосвя-
занными компонентами имиджа. Работа психологов над имиджем 
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сводится не только к построению некоей информационной фор-
мулы, необходимой для достижения определенных целей, оправ-
данным становится процесс психологического сопровождения 
личности, особенно этот вопрос актуален в ситуации коучинга 
(индивидуального консультирования руководителей). С точки зре-
ния психологии имидж – это интегрированный инструмент оценки 
личности. Например, А.С. Милевич называет имидж социально - 
психологическим феноменом духовной жизни, который затрагивает 
и профессиональную сферу и сферу частной жизни [9]. Психология 
рассматривает имидж как средство социально-психологического 
воздействия, которое пришло на смену командно-административ-
ным методам управления [12]. Вследствие чего коммуникативно-
управленческая природа имиджа подвергается этическому анализу. 
Здесь обнаруживается общий ракурс исследования  имиджа в фило-
софии и психологии, связанный с этической стороной формирова-
ния имиджа, его манипулятивной функцией. В итоге, психология 
исследует имидж с точки зрения следующих факторов: психосемио-
тических, этнопсихологических и социально-психологических. Ре-
зультаты психологических исследований востребованы на практике 
как во внешней (по отношению к индуктору) коммуникации, как, в 
ситуации избирательной кампании, так и в ситуации самоиденти-
фикации личности. В психологии идея имиджа выступает сред-
ством индивидуализации личности. При анализе имиджав перевую 
очередь выходят социокультурные факторы его  вектор трансляции 
имиджа в социологии имеет противоположную направленность – от 
стереотипов массового сознания – к определенным характеристи-
кам имиджа индуктора. Нельзя однозначно определить эффектив-
ность того или иного варианта исследования. Все зависит от задачи 
исследователя.  

Для определения влияния имиджа на психологические харак-
теристики личности продуктивнее рассматривать этот феномен в 
парадигме психологической науки.Теоретико-методологические 
основания феномена имидж в психологии опираются на теории 
ценностей, психологию личности, образования, гендера, семьи. 
Психология, выявляя зависимость имиджа от психологических и 
социально-экономических условий, использует в основном деятель-
ностный и феноменологический подходы, таким образом, опираясь, 
с одной стороны,  на фактическое проявление имиджа, с другой 
стороны, на изучение внутренних социокультурных связей его 
носителя. 
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Имидж – категория универсальная, применимая к любому 
объекту или предмету социального познания: человеку (индиви-
дуальный имидж), предприятия (корпоративный имидж), общест-
венной позиции (имидж политического деятеля), профессии (имидж 
инженера), образованию (имидж выпускника Оксфордского универ-
ситета), торгового бренда, предметам (имидж золотого украшения) 
и потребительским характеристикам бытовых услуг или повсед-
невных предметов (имидж качества). В настоящий момент в фило-
софии выделяются такие функции имиджа: 1) функция объекти-
вации характеристик носителя имиджа (психических и физических) 
2) экзистенциональная (бытийная представленность субъекта в 
сознании других людей; 3) отношенчески-детерминирующая;           
4) аттитюдно-формирующая; 5) функция социокультурной отне-
сенности (идентификации с определенными категориями поля 
имиджей). 

 
4. Заключение 
 
В ходе теоретического анализа была подтверждена исходная 

гипотеза исследования, которая заключалась в том, что имидж, с 
позиции общественного сознания, является позитивным при соблю-
дении ряда основных психологических и социальных условий. 
Глобализация рынков и методов деловой активности, развитие 
глобальных информационных коммуникаций, мощных систем 
поддержки решений обусловили резкий рост значимости работы все 
большего числа структур и организаций по созданию имиджа. 
Имидж становится значим для всех структур как для государ-
ственной, так частной сферы.  
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Резюме: Джендърните стереотипи играят важна роля в социали-

зацията на 6-7-годишните деца. Новата социална роля "ученик", която 
стои пред тях е зависима от степента на сформираност на моти-
вационните компоненти на училищна готовност. Предизвикателствата, 
пред които са изправени бъдещите ученици изискват едно по-задълбочено 
проучване на джендърните специфики на мотивацията за учебна дейност 
като част от адаптационния процес. 

Ключови думи: джендърни стереотипи, готовност за учебна дей-
ност, мотивационни компоненти, предучилищна възраст 

 
Resume: Gender stereotypes have a significant contribution to the 

socialization of 6-7 year olds. The new social position "student" that stands 
before them is dependent on the degree of development of motivational 
components of school readiness. The challenges faced by prospective students 
require an in-depth study of gender specifics of motivation for learning 
activities as part of the adaptation process. 

Key words: gender stereotypes, readiness for school activities, 
motivational components, pre-school age 

 
 
Компонентите на джендърната парадигмата включват “пол” и 

“джендър”. Полът се определя от редица биологични характери-
стики както и от традиционните психологически характеристики, 
приписвани на мъжете и на жените. “Джендърът” като социален 
конструкт включва психологическата, социалната и културната 
принадлежност към мъжкия или женския пол. Джендърът е социа-
лен конструкт и система от значения, включващи в понятието 
джендърна идентичност, както личностната, така и социалната. 

Стереотипът най-общо се разглежда всяка устойчива когни-
тивна схема, на базата на която индивидите обобщават явления, 
обекти или събития и действат или правят оценки автоматично, без 
да се замислят. Понятието джендър стереотип се интерпретира като 
устойчив механизъм на възприятието, целеполагането и поведение-
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то на човека в зависимост от приетите в дадена култура норми и 
правила за жизнена дейност на представителите на определен пол. 
Джендърните стереотипи се усвояват в периода на ранното детство, 
когато се осъществява процесът на джендърна идентификация. 
Джендърната идентификация може да бъде разглеждана като 
процес, при който децата придобиват характерни специфики в пове-
дението, ценностите и отношенията, които обществото определя 
като присъщи на съответния пол. Според психолозите джендърната 
константа се формира в периода на ранното детство – 3-6-годишна 
възраст. Към седмата година се формира т.нар. „джендърно по-
стоянство”, което се подкрепя от полово-ролевите стереотипи. 
(Leaper, 1991). Сред значимите конструкти на ранната социализация 
изследователите определят семейството, връстниците, книгите и 
средствата за масова информация. 

Джендърните стереотипи позволяват да се съхрани стабилност-
та на обществото и приемствеността на поколенията, съхранявайки 
традициите и културата. Паралелно с това за формирането на ха-
рактерни черти при момичетата и момчетата оказват влияние и 
съществуващите обществени стереотипи. При 6-7-годишните деца 
вече се забелязват характерните физиологически разлики, които от 
своя страна оказват влияние на джендърната им идентификация. 

Едно от обясненията за ползването на подобни стереотипи като 
категоризиращ механизъм на човешкото възприятие е икономията 
на усилия. Редица резултати от изследвания потвърждават, че по-
добре се запомня информация, която съответства на джендър 
стереотипите. Берн отбелязва, че тези схеми са толкова устойчиви, 
че запазват своята здравина дори и при наличието на доказателства, 
които ги опровергават. При ползването на подобни схеми могат да 
се създадат стереотипни подкатегории, напр. жените като домаки-
ни, а мъжете като бизнесмени.  

По мнението на американската психоложка Сандра Бем джен-
дър стереотипите са когнитивни категории, които могат да бъдат 
наречени джендърни схеми. С тяхна помощ хората възприемат, 
запомнят и интерпретират постъпващата информация в съответ-
ствие със своите представи за джендъра.  

Вътрешната мотивация за учебна дейност включва формиране 
на готовност за приемане на новата социална роля „ученик”, който 
има съответни права и отговорности и се намира в нов статут, 
различен от заеманите досега. Проведените изследвания по спе-
циално разработената методика на Нежнова и Гуткина доказват, че 
при личностната готовност за учебна дейност доминира познава-
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телният интерес. Децата, които не са мотивационно готови за 
обучение, са със слаби познавателни потребности, повече ги 
привлича играта. 

От момента, в който в съзнанието на детето идеята на учили-
щето придобива образа на желания начин на живот, можем да 
кажем, че неговата вътрешна позиция придобива ново съдържание. 
Това от своя страна означава, че детето психически влиза в нов 
възрастов период от своето развитие.  

Според Е.О. Смирнова положително значение за обучението 
има наличието на личности форми на общуване с възрастните. В 
този смисъл най-голямо влияние за комуникативната готовност за 
обучение имат мотивите за общуване с възрастните.  

Мотивацията за учебна дейност при децата от предучилищна 
възраст може да бъде различна при момичетата и момчетата. 
Отношението към себе си като представител на определения пол 
влияе и на формирането на личната самооценка. В този смисъл 
изучаването на джендърните различия представлява важен социал-
но-психологически фактор при изучаването на възрастовите харак-
теристики на 6-7-годишните деца. Отношението към себе си и към 
другите се определя от джендърните стереотипи при възприемане 
на традиционните и устойчиви роли и образи, на типичните харак-
теристики, приписвани на съответния пол. Самооценката на децата 
се изменя под влияние на семейната и несемейната среда. Според Т. 
В. Бендас съществуват 4 фактора, които влияят върху формирането 
на джендърни стереотипи: 

• степен на откритост във взаимоотношенията; 
• реакция на обратната връзка; 
• стрес, свързан с отношенията с близките; 
• емоциите. 
Мотивационната готовност на детето за учебна дейност е в 

пряка зависимост от неговата самооценка и от положителното отно-
шение към учебния процес, включващ отношение към връстниците,  
и възрастните участници в него. 

Най–общо мотивацията за учебна дейност може да бъде опре-
делена като система от потребности, свързани с училищната дей-
ност, със стремежа на детето да намери реализация в новата  роля 
на ученик, с положителното отношение към ученето като процес и 
източник на задоволяване на потребността от нови знания, свързани 
с опознаването на заобикалящата го действителност.  
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За определяне на мотивацията за училищна дейност адаптирах-
ме няколко методики: 

1. „Мотивационна стълбица” (А.И. Божович, И.К. Маркова). 
2. Диагностична методика за определяне на мотивационната 

готовност за училищна дейност на децата от предучилищна възраст 
„Аз съм на училище” (Е.И.Сахарова). 

3. Анкета за оценка нивото на училищна мотивация (Н. 
Лусканова). 

4. „Беседи за училище” (Т. А. Нежнова), модификация на А.М 
Прихожан за диагностика на мотивацията за учене на 6-7-годиш-
ните деца. 

Акцентът при избора на диагностични процедури е изслед-
ването на осъзнатите мотиви за осъществяване на целенасочена 
учебна дейност. Те са класифицирани в 3 категории: 

• социални мотиви, които са продукт от социалното общуване 
на детето; 

• познавателни мотиви, които са продиктувани от вътрешния 
стремеж към знания и успешно включване  в предстоящия нов тип 
отношения и дейности; 

• хармонично съчетание от двата типа мотиви. 
Резултатите, получени с помощта на проведените методики 

бяха обработени в съответствие с джендърните специфики на 
изследваната група, състояща се от 45 деца (25 момичета и 20 
момчета) в предучилищна възраст и са представени в следната 
таблица: 

 
Джендърни специфики на мотивацията за учебна дейност 

Момичета Момчета Мотиви за учебна 
дейност Брой % Брой % 

Социални 5 20% 7 35% 
Познавателни 13 52% 9 45% 
Хармонично съчетание 7 28% 4 20% 

 
Данните от таблицата свидетелстват за доминиране на позна-

вателните мотиви като при момичетата процентът им е със 7 повече 
от момчетата, последвани от социалните мотиви където процентът 
при момчетата е по-голям с 15 от този на момичетата, а процентът 
на хармонично съчетаните мотиви е с 8 по-голям при момичетата от 
този при момчетата. 

В резултат от проведените диагностични процедури можем да 
направим заключение, че при децата от предучилищна възраст има 
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разлики в мотивационната готовност за учебна дейност, свързани с 
джендърните стереотипи.  

В заключение можем да подчертаем, че съществена роля при 
формирането на училищната готовност имат джендърните стереоти-
пи в развитието на мотивационната готовност на децата от предучи-
лищна възраст. Изучаването и съобразяването с тези специфики в 
развитието е един от пътищата към изграждането на положителна 
мотивация за учебна дейност и за пълноценно включване във 
всички дейности на училището като образователна институция, за 
развитието на действени вътрешни фактори за подобряване на 
качеството и ефективността на учебната дейност. 
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