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РЕЛИГИОЗНИЯТ РЕВАНШИЗЪМ НА ИСТОРИЯТА ДНЕС 
 

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

 
RELIGIOUS REVANCHISM OF HISTORY TODAY 

 
Prof. Ludmil Georgiev, DSc 

Sofia University St. Kliment Ohridski 
Varna Free University Chernorizets Hrabar 

 
Abstract: On the basis of the author’s idea of the Critical Psychology as a 

new psychological paradigm, a brief study is made of both the historical and 
contemporary preconditions for the religious revival in the world. It turns out 
that the ideologically dogmatic Western civilization, which long ago broke with 
its own religiousness, is the only one today that is not able to realize the 
dimensions of revived and inspiring religious systems such as Russian 
Orthodoxy, Buddhism, Confucianism, Hinduism, Judaism, Islam and so forth. 
And it implies that Western civilization itself faces challenges it has not been 
able to rationalize so far. A diagnosis of the Bulgarian paradoxes in today’s 
historical situation of religious revanchism is proposed in the conclusion. 

Keywords: the Critical Psychology; religious revival; monotheism; 
polytheism; ideologies; choices of civilization; religious revanchism 

 
 

„Ако не искате да имате Бог, а Бог е ревнив,  
ще трябва да се кланяте на Хитлер или на Сталин“ 

Томас Елиът 
 
Изглежда повече от логично, че още в началото би трябвало да 

бъде подложен на дискусия въпроса, доколко е коректно и въз-
можно един психолог не само да поставя, но и да интерпретира 
проблематиката, зададена в заглавието на текста. Най-вече като 
имаме предвид, че не само представителите на други научни 
области и обикновените читатели, но и самите традиционни пси-
холози смятат, че психологията няма място в анализите на мащаб-
ните социални, политически, исторически, религиозни и цивилиза-
ционни факти. А трябва да си остане само при онзи измислен 
обобщен и абстрактен човешки индивид и неговите „всеобщи 
психични преживявания“. Мисля си, че ако един психолог не усеща 
случването на истината било в ограничената по необходимост 
индивидуална екзистенция, било в исторически възпроизвеждащото 
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се съществуване на общността, в чиято едновременна пулсация тази 
истина може да бъде само прозряна, но не и овладяна, значи той е 
подвластен или на смазващите окови на съответната идеологическа 
догматика, или на собствената си илюзия, че познава неща, до 
които всъщност не се е и докоснал. Фундаменталната трагедия не 
само на българските, но и на днешните психолози в цялата западна 
цивилизация е нашия драматичен отказ да се опитваме да се 
занимаваме с основанията на нашето собствено познание, да си 
поставяме животрептящите въпроси за неговата въобразена универ-
салност, което в процеса на психологическото образование ни дава 
абсурдната увереност, че предоставяме на студентите истини от 
крайна инстанция. Разбира се, че тази уникална драма не може да 
бъде провидяна от позициите на безкритично възприеманата 
догматика в психологическото познание и образование, между 
впрочем резултат от властващата идеологема за универсалния 
характер на същата тази западна цивилизация. Подобни рефлексии 
са по силите единствено на една твърде различна и философски 
осмислена психологическа методология, възможно конструирана 
върху теоретичните принципи на Критическата философия на 
Имануел Кант. През последните близо 20 години се опитвах и си 
мисля, че успях да предложа точно такава психологическа парадиг-
ма, а именно Критическата психология (Георгиев, 1999, 2000, 2013, 
2014), която за моя радост намери признание както в чужбина 
(Георгиев, 2017), така и в самата България (Георгиев и кол., 2017). 
Нека съвсем накратко да припомня за какво всъщност става дума.    

Фундаменталните основания на идеята за Критическата психо-
логия се съдържат в базисния принцип на Кантовата критическа 
философия, че същността на нещата, които изследваме, е дадена 
на разума a priori като чисто разсъдъчно понятие, поради което тя е 
непознавама чрез твърде ограничените емпирични схеми на опита. 
Онова, което ние можем да опознаваме, всъщност е само без-
крайната поредица от проявления на тази същност a posteriori, тоест 
в самия опит (Кант, 1967). Пренесена върху терена на всяко едно 
психологическо познание тази философска позиция предполага 
необходимостта да си спестяваме илюзиите, че сме опознали същ-
ности, тъй като всъщност ние опознаваме само проявления. А това 
означава, че е възможно и психологическо познание, което не се 
ограничава единствено върху индивидуалните психични преживя-
вания и върху индивидуалното ниво на психичната регулация на 
мисленето и поведението, както това прави традиционната западна 
психология. Значи не само е възможно, но вероятно е необходимо и 
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друго психологическо познание, чиято отправна точка да бъдат 
общностните или колективните психични преживявания и общност-
ното или колективното ниво на психичната регулация на мисленето 
и поведението както на индивида, така и на самата общност. Още 
повече, че такава традиция съществува в историята на западната 
психология не само от периода на нейното възникване, но и след 
това, а тя намира своите конкретизации в народопсихологията на 
Вилхелм фон Хумболт, в народопсихологията или другата психо-
логия на Вилхелм Вунд, в теориите за колективните представи на 
Емил Дюркем и Люсиен Леви-Брюл, в концепцията на Зигмунд 
Фройд за религията, културата и табу-то, в аналитичната психоло-
гия чрез архетипите на колективното несъзнавано на Карл Густав 
Юнг и в относително съвременната теория за социалните представи 
на Серж Московичи (Георгиев, 2014, 2017). 

Иначе казано, илюзия е да си мислим, че е възможно само едно 
единствено психологическо познание, което на свой ред да си 
въобразява, че е в състояние да опознава същности и да се опитва 
да предлага универсални модели на човешките психични факти. За 
да бъда по-конкретен ще кажа, че идеята за психология е само 
чисто разсъдъчно понятие, дадено на разума a priori, поради което е 
невъзможно съществуването на едно единствено универсално 
психологическо знание. С други думи, идеята за психология като 
чисто разсъдъчно понятие има своята безкрайна конкретизация от 
проявления a posteriori в опита, което прави съвсем естествено 
съществуването на множество психологически познания и психо-
логии, различаващи се от догматиката на традиционната западна 
психология, която в случая е само конкретно проявление на идеята 
за психология и психологическо познание. Това означава, нито 
повече, нито по-малко, че Критическата психология като конкрети-
зация на идеята за психология и психологическо познание, за което 
изходен пункт са общностните или колективните психични прежи-
вявания и общностните или колективните психични регулатори на 
мисленето и поведението, както и всяка една друга психология и 
психологическо познание, реализиращи себе си извън догматиката 
на съвременната западна психология, са съвършено естествени 
проявления на самата идея за психология, за които възможните 
анатеми на западната психология нямат абсолютно никакъв смисъл 
и значение. Нещо повече, такъв критически подход може да ни даде 
наглед и за универсалистките претенции на догматичната западна 
психология, защото извиращите от него особени критически 
рефлексии ще направят непосредствената връзка с културната 
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претенция на западната цивилизация да бъде универсално значима 
за всички цивилизации на света. Този критически психологически 
подход и базираната на него Критическа психология ще настояват и 
настояват да имаме предвид непрекъснато регулативното влияние 
на общностни психични структури от етнически, политически, 
религиозен, идеологически, исторически и цивилизационен порядък 
не само върху мисленето и поведението на отделните индивиди и 
самите общности изобщо, но и върху спецификата на научното 
мислене, познание и образование конкретно. С други думи, имайки 
предвид тези основания на критическия психологически подход, с 
увереност можем да приемем, че избраната тук проблематика не 
само може, но и вероятно е твърде необходимо да бъде интерпре-
тирана тъкмо от психологически позиции, още повече, че етниче-
ската психология, политическата психология и психологията на 
историята, чрез които е възможна и една психология на религиите, 
са всъщност фундаменталните раздели на самата Критическа 
психология (Георгиев, 2014, 2017).  

Впоследствие искам да подчертая категорично, че този текст 
не е толкова реплика, още по-малко преразказ на публикуваната 
наскоро книга на Брюно Тертре „Реваншът на историята“ (Tertre, 
2017), колкото опит да си представим в какво по-точно се изразява 
такъв реванш и дали той е възможен изобщо. Разликата между нас е 
още в избора на мото – Тертре избира Мюсе, който през 1836 г. 
твърди: „Всичко, което беше, вече не е; всичко, което ще бъде, още 
не е. Не търсете другаде тайната за нашите злини“! Аз избирам 
твърде драматичното прозрение на Томас Елиът: „Ако не искате да 
имате Бог, а Бог е ревнив, ще трябва да се кланяте на Хитлер или на 
Сталин!“. Мога да допълня – или на множеството хитлерчета или 
сталинчета, които идват на власт в т.нар. „демократични страни“ 
след онази уникална колективна фантазия, дефинирана като „поли-
тически избори“. Още Алвин Тофлър настояваше, че и „при най-
смелият полет на въображението ние не можем да си представим, че 
народът наистина участва в избора на онези, което ще го управ-
ляват“ (Тофлър, 1992). Но, ако ще се връщаме реално към ХІХ век, 
каквато е днешната тенденция не само при Тертре, а и сред мнозина 
други изследователи за обяснение на съвременната ситуация, то със 
сигурност ще трябва да си припомним вцепеняващата диагноза на 
Фридрих Ницше: „Бог е мъртъв! Той вече не участва в човешките 
дела!“ (Ницше, 2004) - повтарям, тази реплика не е прогноза, а 
окончателна диагноза на цялата западна цивилизация. Една циви-
лизация, която през вековете устойчиво възпроизвежда западната 
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претенция да владее света – от Древна Елада и Александър 
Македонски, през Римската империя и Римокатолическата църква, 
до новата идеологическа религиозност през последните близо 200 
години. Една цивилизация, отказала се решително от Бога и рели-
гиозните си основания, но драматично отдадена на изкушението да 
осмисля своята божественост чрез „научните“ си постижения. Една 
цивилизация, заменила религиозния си фанатизъм, който дори 
регламентираше убийството на хора „в името на Христос“, с идео-
логически радикализъм, чрез който иска да наложи на света 
собствените си представи за устройство на човешкото общество, 
довел в крайна сметка до 80 милиона жертви само през войните от 
ХХ век. Една цивилизация, която чрез идеологемата за глобали-
зацията след края на Студената война и до днес възпроизвежда не 
само своята вековна претенция да владее света, но и начина, по 
който това да се случва – чрез войни, чрез опити за овладяване на 
ресурсите на други страни, чрез провокиране на вътрешно-поли-
тически конфликти, чрез поощряване на местни компрадорски 
елити. Въпросът е: ако народите и страните извън днешната западна 
цивилизация искат да вървят по свой самостоятелен път за себе си и 
за своите бъдещи поколения, то кое е най-сигурното психично 
средство за това? Отговорът е съвсем кратък – връщане към соб-
ствените религиозни основания, към собствените исторически 
традиции, към безпроблемното възпроизводство на собствената си 
религиозна и културна идентичност. С други думи, този всеоб-
хватен стремеж днес е налице във всички останали цивилизации 
извън западната, а той може да бъде дефиниран като едно глобално 
религиозно възраждане, като съпротива и опозиция на западната 
идеологема за глобализацията. Иначе казано, ако правим опити днес 
да открием някакъв реален, а не въобразен „реванш на историята“, 
то той със сигурност минава тъкмо през това всеобщо религиозно 
възраждане.        

Интересен, но вероятно и твърде показателен за западния 
начин на мислене, не само цивилизационно, но и научно, е фактът, 
че още преди да се появи ДАЕШ, още преди да се случат 11.09.  
2001 г. и днешните атентати в столиците на Европа, и общественото 
мнение, и научното познание в западната цивилизация се ограни-
чаваше единствено върху исляма, когато ставаше дума за рели-
гиозно възраждане. Парадоксалното е, че същата тази тенденция 
наблюдаваме и днес, че „реваншът на историята“, когато се стига да 
подобно обобщение, се интерпретира единствено като „реванш на 
исляма“, което може и да е естествено следствие от всички ужаси на 
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ислямския тероризъм днес, но пък ограничава твърде нашата кар-
тина за целия съвременен свят. И още нещо, което сякаш прикрива 
гузна съвест – ако под „реванш на историята“ се разглеждат само 
кървавите религиозно подкрепени атентати, водещи до невинни 
човешки жертви, то не се ли признава по този начин, че ислямът 
днес се реваншира за исторически преживените ужаси не само в по-
далечното минало, но и за обявения от Джордж Буш-Младши „Нов 
кръстоносен поход“? В крайна сметка, ако западната цивилизация и 
Европа не осъзнаят съвременното драматично положение, в което 
се намират, то може би наистина в едно недалечно бъдеще „евро-
пейският свят ще се превърне в никому ненужно западно кътче на 
планетата Земя“ (Хънтигтън, 1999). Защото изглежда, че западната 
идеологическа догматика не може да възприеме факта, че ако за 
западната цивилизация „Бог е мъртъв“ наистина отдавна, то това 
изобщо не е така за всички останали цивилизации на света. 
Повтарям – Бог е жив не само за исляма, но и за руското право-
славие, за азиатския будизъм, за китайското конфуцианство, за 
привнесените отвън и местните японски вярвания, за индуизма, за 
африканските религиозни традиции, за юдаизма и т.н. Иначе казано, 
всеобщото религиозно възраждане извън западната цивилизация е 
уникален съвременен факт, който западният идеологически догма-
тизъм не е в състояние да проумее. А дали това възраждане може да 
се дефинира във времеви измерения като краткосрочен реванш или 
по-скоро е дългосрочен реваншизъм, е може би въпрос, който 
нашите умове дори не могат да си поставят поради собствените ни 
идеологически догми. 

Още в разцвета на антирелигиозната вакханалия на същата 
западна цивилизация, Андре Малро недоумява: „Въпросът е: като е 
разрушил Бога, съвременният европейски дух не е ли отнел на 
човека една опора, нещо съкровено и жизненоважно, не го ли е 
оставил още по-трагично самотен и беззащитен пред лицето на 
смъртта в невъзможността му да осмисли собственото си същест-
вуване?“ (Георгиев, 2014, 2017). Не по-малко категоричен в своето 
отношение към идеологическата подмяна на може би фундамен-
талните основания на западната цивилизация е и Жак Меритен: „В 
съвременния западен свят, света на натрупването и позитивисткото 
разложение, на антитеологическата и антиметафизическата западна 
цивилизация, ни поразява жалкият продукт, наречен съвременен 
човек – неговото битие, откъснато от своите онтологически корени 
и трансцедентални обекти, което в търсенето на център в себе си е, 
по думите на Херман Хесе, само вълк, виещ в отчаяние, зовящ към 
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безкрайността!“ (Георгиев, 2014, 2017). По уникален психологиче-
ски начин тази драма обобщава Виктор Франкъл, основателят на 
Третата Виенска психотерапевтична школа, на логотерапията: 
„Основната причина за екзистенциалния вакуум на хората в 
западната цивилизация е, че в своята история те са претърпели две 
фундаментални загуби. Първата от тях е загубата на някои първич-
ни животински инстинкти, в които е заложено, чрез които е под-
сигурено животинското поведение. Втората от тях е загубата на 
традициите, които в определена степен са осигурявали екзистен-
циалните ориентири на тяхното съществуване. С други думи, няма 
инстинкт, който да им каже какво трябва да правят, и няма 
традиция, която да им каже какво са длъжни да правят; понякога те 
дори не знаят какво желаят да правят. Наместо това те или искат да 
правят това, което другите хора правят (конформизъм), или правят 
това, което другите хора искат от тях да правят (тоталитаризъм)“ 
(Франкъл, 1994).  

Иначе казано, вече от позициите на Критическата психология, 
при отсъствието на действителна религиозна традиция, чрез 
подмяната на религиозните ценности с онези измислени фашистки, 
комунистически и либерални идеологически догми, незнайно защо 
обявявани за човешки ценности на западната цивилизация, иденти-
фицирането с външни обекти по никакъв начин не снема цялата 
драма на смисъла на съществуването, екзистенциалния вакуум. 
Може би няма да бъде погрешно, ако се каже, че този смисъл се 
определя най-вече от възпроизвеждащите се идеологически пред-
стави на експанзионизма, външната агресия и подчертано утилитар-
ната употреба на живота. Няма как да бъде другояче, след като 
наукообразната идеологическа догматика ти внушава представата за 
едновременната смърт на тялото и душата – в такава ситуация ти 
ще формулираш не само индивидуални, но и общностни смисли на 
живота, такива цели, личностни и колективни, които да изчерпват 
самата екзистенция в лаконичното „Тук и Сега“, защото после или 
„След Това“ просто няма нищо. Впрочем в това се състои и фунда-
ментална подмяна на религиозното светоусещане с идеологиче-
ските илюзии в цялата западна цивилизация – ако религиозната 
представа ти предлага Рая или Ада в Отвъдното, то иделогическите 
претенции и на фашизма, и на комунизма, и на либералната 
демокрация се свеждат до това, че са в състояние да ти осигурят Рая 
тук, на Земята (Георгиев, 2014, 2017). Какво безумие, а? 

И обратното, когато всички останали цивилизации извън за-
падната, реализиращи своето религиозно възраждане, ти внушават 



 17 

продължаващия живот на душата след смъртта на тялото, това ще 
означава, че твоят живот като смисъл не се изчерпва с „Тук и Сега“, 
тъй като този твой живот е само подготовка за онова, което ще 
настъпи „След Това“, след смъртта на тялото. Разбирате ли за какви 
фундаментално противоположни житейски смисли става дума, за 
какво драматично разминаване в светоусещанията на хората иде 
реч? Да, наукообразната идеологическа догматика ще каже, че 
подобни представи са ненаучни, че те са признак на примитивно 
мислене, но обективното познание на Критическата психология ще 
твърди и твърди, че след като такива представи реално регулират 
мисленето и поведението на хората извън западната цивилизация, 
ние просто трябва да ги знаем, а не да ги анатемосваме като 
ненаучни или като признак на психична болест. В този случай 
можем само да си припомним предупреждението на Люсиен Леви-
Брюл, че в измеренията на психичната регулация е невъзможен 
един общовалиден критерий за развитост и изостаналост, тъй като 
колективните представи, било идеологически, било религиозни, по 
един и същ психичен механизъм регулират мисленето и поведе-
нието (Леви-Брюль, 1994). Нека тук си си кажем откровено, че 
камикадзе не е ислямски фундаменталистки патент, а японско 
„изобретение“, наречено на онзи вятър, който през 1201 г. разру-
шава акостиралата на бреговете на острова флотилия на Тимур, 
който със сигурност е щял да подчини и Япония на своите 
имперски амбиции. Психологическият механизъм в поведението на 
японските камикадзета по време на Втората световна война е, че 
саможертвата в името на боговете и на общността ще ти донесе Рая 
в Отвъдното, което въобще не би могло да се интересува от 
западната оценка, че такова мислене е „ненаучно“ или е симптом на 
„психично заболяване“. Както казваше още Хосе Ортега-и- Гасет, 
нека „не бъдем простаци в науката, защото животът е по-голям от 
нея, защото той я прави възможна“ (Ортега-и-Гасет, 1993). Не е 
признак на научно проникновение обстоятелството, че като не 
искаш да разбереш и да се опиташ да обясниш един житейски факт, 
то можеш просто с лека ръка да го подминеш и да го обявиш за 
ненаучен. 

Твърде забележителен е фактът, че и трите монотеистични 
религии, в които Свещенният Текст – Тората, Библията и Коранът, 
съдържа точни указания за начина, по който се структурира човеш-
кото общество и се решават фундаменталните екзистенциални 
въпроси, в различни ситуации в историята се проявяват като 
агресивни цивилизации. Иначе казано, в една или друга ситуация 
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юдаизмът, римокатолическото християнство и ислямът реализират 
своите стремежи да структурират мащабни човешки общности на 
базата на собствените си представи за универсалния характер на 
своите религиозни доктрини. И няма как да бъде другояче, тъй като 
изходната позиция, че Твоят Бог е Единственият Създател на 
Видимия и Невидимия Свят предполага задължителното опредметя-
ване на тази предварително преживявана религиозна представа. 
Така например, както подчертава може би най-големият историк на 
ХХ век в западния свят, Арнолд Тойнби, преди края на ІІ век Пр. 
Хр. Макавеите от бранители на еврейската религия от насилствено 
елинизиране се превръщат в създатели и управници на една от 
държавите-наследници на империята на Селевкидите, тези яростни 
борци против преследванията на свой ред се превръщат в преслед-
ващи и си поставят за цел да наложат юдаизма на покорените от тях 
нееврейски народи. Почти същото, макар и в други измерения, 
прави и пророкът Мохамед, който превръща създадения от него 
като религиозна концепция ислям от Мека в политическа доктрина 
за управление в Медина (Тойнби, 1995), дори и да приемем, че това 
е опозиционен импулс против практическата реализация на идеята 
на римокатолическото християнство за глобална хегемония. Що се 
отнася до Римокатолическата църква, достатъчно е да споменем, че 
към 1500 г., осем години след откриването на Америка от Колумб, в 
Новия свят са живели около 80 милиона души, а през 1550 г. от тях 
са останали само десет милиона. В Мексико, в частност, е имало 
около 25 милиона души към 1500 г., а към 1600 г. са останали само 
един милион местно население (Религиозните традиции..., 2006, с. 
338). Не е ли разбираем в такъв контекст споменатия вече факт, че 
идеологическата замяна на римокатолическото християнство с по-
мощта на протестантсвото донесе онези десетки милиони човешки 
жертви само през ХХ век. Цялата тази ужасяваща картина е след-
ствие от регулативните функции на същите тези монотеистични 
религиозни представи, че след като твоят Бог е самият и единствен 
създател на видимия и невидимия свят, то ти си задължен да 
владееш света в „Негово Име“. След обявената „Смърт на Бога“ в 
западната цивилизация, тази претенция се възпроизвежда от 
различните идеологически концепции, но всички те притежаващи в 
основата си една и съща идея – че те и само те носят със себе си 
представата за оптималното устройство на човешкото общество, 
което ще донесе Рая на Земята и ще направи хората свободни, 
хармонични и щастливи. В интерес на истината трябва да подчер-
тая, че единствената християнска деноминация, която не носи със 
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себе си подобни претенции, е мистичното руско православие, тъй 
като то стои най-близко до автентичното християнство и по никакъв 
начин не може и да си промисли да регламентира човешкото 
убийство „В името на Христос“, подобно на римокатолическото 
християнство. Що се отнася до всички останали политеистични 
религиозни учения, то за тях мисълта за налагане на собствената 
доктрина и установяване на глобална хегемония е съвършено 
чужда. Те по-скоро винаги са се изживявали, изживяват се и днес, 
особено след собственото им религиозно възраждане, като възпро-
извеждащи се регионални бариери пред всякакви исторически 
опити за налагане на световна хегемония, било от монотеистичните 
религиозни доктрини, било от идеологическата догматика 
(Георгиев, 2014, 2017). 

В тази връзка е забележителен фактът, че още през 80-те 
години на ХХ век Дън Сяопин успешно преформулира китайската 
идентичност чрез регулативните функции на конфуцианството; 
преди повече от 15 години същото направи Владимир Путин, преде-
финирайки Русия като най-важния хилядолетен стълб на пра-
вославието; последователите на Махатма Ганди в Индия като 
Джавахарлал Неру и Индира Ганди препотвърдиха макар и с много 
жертви индуистката идентичност на страната; поради уникалната си 
специфика съчетаното възпроизводство на будизма, джайнизма и 
даоизма с местните религиозни практики ками в Япония се оказва 
безпроблемно в продължение на хилядолетия; въпреки християн-
ските и мюсюлманските претенции в огромната си част Африка 
продължава да мисли себе си чрез собствените религиозни и 
културни традиции. Да, вярно е, че ислямът и юдаизмът заемат 
особено място в това мащабно съвременно религиозно възраждане, 
но те произтичат от самата им сърцевина като монотеистични 
религиозни доктрини – да възпроизвеждат себе си като гаранция за 
онова необходимо установяване на въображаемия световен ред, 
адекватен на изискванията на Единствения Създател на Видимия и 
Невидимия Свят. 

Ако разбираме уникалната специфика на юдаизма, изразяваща 
се в единството между Бог, еврейски народ, Тора и нейното 
тълкуване, тоест Един Бог, Един Народ, Един Свещен Текст, то 
въпреки установяването на Държавата Израел и в съвременните 
еврейски религиозни светоусещания се приема, че действителната 
история ще бъде трайно възстановена след бъдещото идване на 
Месията: „Тези пламенни месиански страсти се разпалват все-
кидневно чрез текста на литургията и от разпространената сред 
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евреите вяра, вероятно противоречаща на всякаква външна логика, 
че еврейската история е съдбовно направлявана от Бога и следо-
вателно не може да бъде обект на нито една земна власт. Докато 
отвън ходът на историята изглежда като мрачния образ на 
„скитника евреин“, бродещ през вековете от един изгорен град в 
друг, евреите като цяло държат на един вътрешен курс на исто-
рията, история, която е изпълнена със смисъл, направлявана е от 
Бога и евреите заемат в нея главна роля. Ако нямаме предвид тази 
вяра, не бихме могли да вникнем в юдаизма и еврейската исто-
рическа приспособимост през вековете“ (Религиозните..., с. 627). С 
други думи, възпроизводството на вярата в особената богоиз-
браност на еврейския народ и на месианските очаквания, положени 
в сърцето на юдаизма, предпоставят и ще възпроизвеждат съвре-
менната и бъдещата конфликтност в международните отношения, 
породена от всеобхватното религиозно възраждане в света 
(Георгиев, 2014, 2017). 

Що се отнася до съвременния ислям, по-скоро бих се съгласил 
с Робърт Спенсър, който твърди, че „всичко, което прави Ислямска 
държава днес, е ислямско!“, в противовес на произтичащата от 
идеологическата западна догматика „политическа коректност“, за 
която би трябвало да се прави разлика между исляма като религия и 
днешния ислямски тероризъм и фундаментализъм – т.нар. „поли-
тически ислям“. Ислямът, уважаеми дами и господа, е едновре-
менно етническа идеология и политическа религия още от времето 
на неговото възникване като вероятно замислена опозиция от 
Мохамед срещу глобалните претенции на римокатолическото хри-
стиянство, който е осъзнал със сигурност, че в борбата срещу една 
„Голяма лъжа“ успешна може да бъде само друга „Голяма лъжа“. 
Така става обясним и психологическия факт, че в своето битие 
ислямът носи със себе си принципите на подчинението, войнстве-
ността и може би не толкова римокатолическата и идеологическата 
западна универсалност, колкото мюсюлманската всеобхватност. 
Причината за възпроизводството на тези принципи в историята се 
дължи на положената в основите на исляма двойственост, която 
присъства и в догматичните дискусии през Средновековието, и в 
периода на Реформацията в края на ХІХ и началото на ХХ век, и в 
съвременния мюсюлмански свят. Тази двойственост кореспондира 
със самия Коран, където, от една страна, Аллах е представен като 
типичен Трансцедентен Абсолют, който е издигнат необозримо над 
нещата от земния свят, но, от друга страна, и като Бог, който има 
своите властови атрибути и може да се намесва в съдбините на 
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общността и на отделния човек, тоест като Бог, Иманентен на 
света. На нивото на всеки индивид тази двойственост предполага 
специфичния „страхов синдром“ у мюсюлманина – дори и най-
съкровеното религиозно преживяване е доминирано от чувството на 
страх и това е неизбежният страх от същия този теологически про-
тиворечив Бог, едновременно трансцедентен и иманентен спрямо 
света. Психологически този „страхов синдром“ е предпоставка 
както за подчиняемостта, така и за войнствеността, дори за агре-
сията като израз на политическо поведение, особено при заплаха, 
реална или въображаема, чрез която се снема вътрешната конфликт-
ност, а Аллах и Общността се превръщат в средство за реализация 
на моралния катарзис. По този начин, на такава психична основа, 
става твърде лесно осъществима военната мобилизация във всеки 
исторически момент, а в Корана се съдържат достатъчно указания 
за това как ще бъдат наградени личните усилия, дори саможертвата, 
в Името на Аллах и на Общността. По този начин става очевидно, 
че наблюдаваното ислямско възраждане днес е толкова всеобхват-
но, колкото и във всеки исторически етап в миналото. Това е така, 
защото предефинирането на тоталната субектност на исляма като 
монотеистична доктрина по отношение на политическата действи-
телност в мюсюлманските общества се оказва тяхната единствена 
перспектива за реална съпротива спрямо загубата на техните соб-
ствени традиционни идентичности. В този смисъл ислямът не е 
само религиозно преживяване на мюсюлманския човек, което може 
да бъде различно при „нормалния“ и при „фундаменталиста“, но 
най-вече етническа идеология и политическа религия, чиито 
регулативни функции предполагат гаранциите за възпроизводството 
както на общността, така и на индивида в тяхната колкото въобра-
жаема, толкова и реална едновременност (Георгиев, 2014, 2017). 
Повтарям – илюзия е да смятаме, че днешните терористични актове 
в европейските столици са нещо различно от фундаменталните 
психични основания на исляма.        

И накрая, връщайки се към началото на текста, мога да кажа, 
че със сигурност краят на Студената война се възприе от цивили-
зациите извън западната като „Краят на Идеологиите“, който 
предполага задължително възстановяване на традиционните рели-
гиозни основания на собствените общества като гарант за въз-
производството както на самата държавност, така и на своите 
изконни идентичности. Представяте ли си драматичната противопо-
ложност във възприятията за света и себе си между западната и 
незападните цивилизации – след края на Студената война чрез 
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Франсис Фукуяма западната цивилизация си помисли, че е дошъл 
„Краят на историята“, обявявайки победата на либералната 
идеология (Fukuyama, 1992); докато всички останали цивилизации 
на света предпоставиха „Краят на идеологиите“ и необходимото 
религиозно възстановяване на своята собствена история, която 
едновременно е и историята на света. С други думи, съвременната 
антирелигиозна и идеологически догматична западна цивилизация 
чрез глобалистката си идеологема „се удря челно“ в религиозния 
реваншизъм на историята днес – от една страна, с преживяваната 
изключителност на юдаизма и всеобхватност на исляма, и, от друга 
страна, с възстановяването на регионалното могъщество на руското 
православие, на конфуцианството, будизма, индуизма и т.н. И на 
края можем да си поставим изненадващия, но и стряскащ въпрос: 
къде сме ние, българите, в цялата тази днешна историческа 
ситуация? 

Със сигурност подробният отговор на този въпрос изисква 
редица и всестранни изследвания, но тук ще се опитам да бъда 
съвършено кратък, още повече, че от позициите на Критическата 
психология историческите драми на нашата българска общност 
изглеждат твърде прозрачни. Дори и последните 139 години от 
ситуирането на Третата Българска Държава, без да се връщаме по-
далеч в нашето минало, ни дават достатъчно основания да направим 
заключението, че нито българският народ, нито неговите т. нар. 
„елити“, могат да си представят, че са в състояние самостоятелно да 
осигуряват възпроизводството на българската държавност и на 
българската идентичност. От тази гледна точка е обяснимо, че в 
началото на ХХ век същите елити и общността възлагат тази задача 
на Германия, след 1944 г. на Съветския съюз и на Варшавския дого-
вор, а след 1989 г. на НАТО и на Европейския съюз. Парадоксал-
ното във всички тези случаи е, че и елитите, и общността, прикри-
ват собствените си комплекси зад изявените като необходими 
„цивилизационни избори“. Българската драма е уникална, разбира 
се за този, който има смелостта и възможността да я осъзнае – 
българската общност като Историческият Субект на Цивилизация-
та на Кирилицата и Православието да прави „цивилизационни 
избори“ е проява на дълбоко общностно психично заболяване, на 
възпроизвеждащи се, но и уникални групови кризи на идентичност-
та, на една, в крайна сметка, неповторима колективна шизофрения. 
С други думи, ако днес нашата общност незнайно защо си мисли, че 
е част от западната антирелигиозна и идеологически догматична 
западна цивилизация, а не самата тя да се реваншира религиозно 
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като Исторически Субект на религиозна и културна Цивилизация, 
то тя рискува да бъде низвергната както от собствената си 
цивилизация, така и от онази западна цивилизация, спрямо която се 
стреми да прави „цивилизационен избор“. Просто такава е желяз-
ната психична логика на мащабните етнически, политически, рели-
гиозни, идеологически, цивилизационни и исторически процеси, за 
която моето предложение за нова психологическа парадигма – 
Критическата психология, е в състояние да формулира неподле-
жащи на съмнение доказателства. 
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Резюме: Докладът обсъжда личностните смисли и смисъла в 
живота от общопсихологическа гледна точка. Разгледани са набор от 
концепции: логотерапията, теорията на управление на ужаса, теорията 
на социоемоционалната селективност, социоисторическия възглед за 
времето на Т. Зелдин и пр. Моята концепция за отношенията на психо-
логическото време и смисловите образувания също е представена. Нейна-
та основна идея е, че възникващият смисъл е решаване на уравнение от 
типа „личностното постижение = инвестираните време (и усилия)“. 
Идеята е доразработена в изложението до края. Изтъкнати са адек-
ватни методи за изследване на смисъла. Авторът се надява емпиричните 
находки на разгледаните подходи да бъдат интегрирани в една нова 
общопсихологическа теория. 

Ключови думи: личностен смисъл, смисъл в живота, психологическо 
време, интегриране на концепции. 
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Summary. The paper discusses personal meaning and meaning in life 

from a general psychological perspective. A set of conceptions are reviewed: 
logotherapy, the theory of terror management, the theory of socioemotional 
selectivity, T. Zeldin’s sociohistorical view on time, etc. My conception of the 
relation of psychological time to meaning structures was also presented. The 
basic idea is that an emerging meaning is solving an equation of the type “a 
personal achievement = invested time (& effort)”. This idea is elaborated in the 
rest of the exposition. Adequate methods for time & meaning exploration are 
pointed out. The author hopes that empirical findings of present approaches can 
be integrated in a new general-psychological theory. 

Keywords: personal meaning, meaning in life, psychological time, 
conceptions integration. 

 
Смисловите феномени са традиционен проблем на психоло-

гията на личността и на психологията на човешкото развитие. Те се 
изследват теоретично и емпирично в рамките на различни подходи 
– персоналистичен (Уйлям Щерн), биохуманистичен (Е. Маслоу, Г. 
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Олпорт), психоаналитичен (К.-Г. Юнг, А. Адлер), екзистенциа-
листки (В. Франкъл), позитивно-психологически (Роу Баумайстър), 
социално-психологически (Джеф Грийнбърг, Ш. Соломон и Т. 
Писчински; Л. Карстенсън и съавт.) и многожество еклектични 
подходи. Само по себе си указаното концептуално разнообразие 
откроява множество измерения, функции, динамични характери-
стики и специфики на преживяването на смисловите феномени. Във 
всеки от подходите на смислите им се отрежда различен катего-
риален статус и нееднозначни терминологични обозначения. 

В настоящата работа първо ще опиша концептуалната картина 
на изследванията на смисъла в (на) живота, а след това ще изложа 
концепцията си относно обсъждания теоретичен конструкт. 

 
Идеи и проблеми в психологията на смисъла 
Първите отлики между подходите към смисловите феномени 

се забелязват в речника, с който те се назовават. Най-често тези 
преживявани реалности се обозначават с думите „смисъл“, „смисъл 
на живота“, „смисъл в живота“, „личностни смисли“, „смислови 
образувания“, „цел в живота“, „персонални вярвания“, „лично 
кредо“, „призвание“, „убеждения“, „жизнена позиция“, „насоченост 
на личността“, „отдаденост“ и пр. Когато се използва такъв речник, 
се имат предвид разнообразие от модуси и равнища на смислови 
преживявания. Но авторите, искащи да експлицират тези психоло-
гически факти на обособено високо равнище, предпочитат да ги 
назовават „смисъл в (на) живота“. Те се обособили в специали-
зирана изследователска област след публикуването през 1946 г. на 
книгата на Виктор Франкъл „Човекът в търсене на смисъл“. Редица 
психологически схващания са възникнали като продължение или в 
опозиция на концепцията, която Франкъл развива в тази книга. 
Преди Франкъл с подобни феномени са се занимавали К.-Г. Юнг, А. 
Адлер, Е. Шпрангер и У. Щерн, но не са имали полемичен отклик. 
И в настоящото изложение най-често ще се позовавам на идеите и 
възгледите на Франкъл и ще ги използвам като отправна точка на 
анализ. 

Спори се дали смисълът в живота се „открива“, „намира“, или 
се „конструира“, „изобретява“, „сътворява“. Понякога същият проб-
лем се преформулира в термините на „обективност – субективност“ 
на смисъла по съдържание. Едмунд Аветян, следвайки Хегеловата 
традиция, настоява, че смисълът е отражение на същностни черти 
на духа и затова субектът го открива безусловно в живота на духа 
(Аветян, 1979). На свой ред Франкъл твърди, че човек следва да 
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открие или да намери смисъла на своя живот, отговаряйки на 
настойчивото питане на живота. В тази връзка Франкъл отбелязва: 
„Онова, което смятам, че трябва да направя или трябва да съм, 
никога не би могло да даде резултат, ако е просто моя инвенция 
вместо откритие“ (Франкъл, 2013, с. 75). За Франкъл намирането на 
„своя“ смисъл от индивида не е случайно или произволно, а се 
съобразява със собствената му индивидуалност и уникалната му 
жизнена ситуация. Последните две неща придават валидност на 
смислооткриването, направлявано от преживявани ценности. Нами-
рането на смисъл е преди всичко резултат на автентична връзка на 
индивида с неговото „духовно несъзнавано“, съдържащо измере-
нията религиозност, ноологичност и съвест. Франкъл вметва, че 
духовното несъзнавано не може да се сведе до „повърхностна мета-
физика“ (пак там, с. 80). Такава е в резюме есенцията на Франкъло-
вата концепция. Логично е да приемем като нейно следствие, че ако 
субектът има чувството, че сътворява, измисля смисъла на своя 
живот, то той най-вероятно дава фалшив, неавтентичен отговор на 
питането на живота. 

Други изследователи приемат обратното - това, че смисълът се 
конструира, „измисля“, привнася от индивида (Hermans, 1988) и на 
това основание препоръчват предимно идиографски методи за 
изследването му. За един от представителите на позитивната психо-
логия съдържанието на смисъла се избира от четири специфични 
потребности за смисъл на живота – цел, ценност, ефикасност и 
самоуважение (Baumeister, 1991). Когато са удовлетворени и чети-
рите, се преживява пълен смисъл на живота според Баумайстър. 
Смисълът трябва да е адекватен на потребността от смисъл, актуа-
лизирана в определен възрастов период. Оттук възниква дилемата – 
ситуацията или потребността пораждат смисъла? По-голямата част 
от изследователите допускат потребности като детерминанти на 
смислите. Ако е така, следва да се очаква по-малък брой и известна 
универсалност на преживяването на смислите. В случай, че 
ситуации от определени видове инициират смислови феномени, по-
следните биха били по-разнообразни и в известна степен конструи-
рани. Това допускане е свързано с видовете методи на емпиричното 
им проучване – идиосинкретичните методики са по-подходящи от 
номотетичните за установяване на смислови образувания (Hermans, 
1988). 

В позитивната и в хуманистичната психология се приема, че 
здравата, нормално развита личност при благоприятни условия по 
естествен начин продуцира смислен живот. Така са разсъждавали Г. 
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Олпорт, Е. Маслоу, Ш. Бюлер, донякъде и Ерих Фром. Така смята и 
Р. Баумайстър, който коментирахме преди малко. За тях приобща-
ването към или сътворяването на смисъл е антропологичен атрибут, 
т.е. част е от човешката природа. 

Има група концепции, в които водещата идея е, че смисло-
образуването е компенсаторно преживяване. Макар че принципът 
на компенсацията е въведен от З. Фройд, той става предпочитан 
начин на справяне с комплекса за непълноценност у А. Адлер, дори 
той се изражда в „свръхкомпенсация“ в невротичната личност. И 
логотерапията на Франкъл възниква като обяснение на търсенето и 
намирането на смисъл като ресурс за справяне с мъчителни, живо-
тозастрашаващи ситуации. К.-Г. Юнг е смятал, че търсенето на 
смисъл става реалност късно в човешкия живот - около 40-годишна 
възраст и е следствие на осъзнаване от индивида на намаляването 
на жизнените му сили. 

Интензивно смислообразуване от компенсаторен тип се пред-
сказва и от две съвременни социално-психологически теории – 
теория за овладяване на ужаса (Terror Management Theory, 
съкратено ТМТ) и теория на социоемоционалната селективност 
(Theory of Socioemotional Selectivity, съкратено TSS). 

Първата теория показва, че страшните и опасни ситуации 
първо се преживяват като предизвикващи афект на ужас, а като 
последействия пораждат два типа ефекти за „овладяване (буквално 
„управляване“) на ужаса“ (terror management) – негативни, вредо-
носни (общо безпокойство, пост-травматичен стрес, злоупотреба с 
психостимуланти, агресивност, враждебност и пр.) и позитивни 
(увеличено придържане към стереотипи и консервативни традиции, 
правене на застраховки, помагащи действия, увеличено самоува-
жение и пр.). Към проактивните позитиви се отнасят безсъзнателно 
защитно смислообразуване и съзнателно търсене на смисъл в 
живота (Greenberg & Arndt, 2012). Особено последната дейност 
надраства компенсирането и прераства в личностно развитие. 
Основната идея е, че „простата формула за ефективно овладяване на 
ужаса е вярата в един предоставящ смисъл светоглед и вярването, 
че индивидът е ценен приносител към този смислен свят“ 
(Greenberg & Arndt, 2012, p. 403). 

ТМТ издига три фундаментални хипотези: (1) напомнянето на 
индивида на неговата смъртност увеличава позитивните му реакции 
на различни аспекти на неговия светоглед; (2) уголемяването на 
самоуважението намалява безпокойството в отговор на заплахи; (3) 
напомняния, че човек е животно, критицизмът и заплахите за само-
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уважението, всички те увеличават наличността на мисли, свързани 
със смъртта. Решаващо за утвърждаването на ТМТ е, че авторите й 
изобретяват експериментална парадигма за проверка на горните 
хипотези чрез операционализирането на напомняния за смърт-
ността. Грийнбърг и Арнд с гордост отбелязват, че за 20 години до 
2009 г. ТМТ е „произвела“ повече от 400 публикации! (пак там,            
с. 400). Всъщност това е продуктивен номотетичен подход към 
изследването на смислообразуването. 

Втората – теорията на социоемоционалната селективност (TSS) 
– постулира два типа преживяване на време – открито (open-ended, 
expansive) и закрито, ограничено (limited, constrained) (Carstensen et 
al., 1999). Когато времето се задава като открито, ориентирано към 
бъдещето, индивидът избира социални мотиви, свързани с позна-
ние, новости, риск и е готов да изпита съответния им емоционален 
дискомфорт. В случаите с ограничено, изтичащо време, насочено 
към настоящето или миналото, индивидът предпочита емоционално 
значими мотиви – и съответно избира ситуации и партньори, 
осигуряващи му емоционално позитивни преживявания. Теорията 
предрича специфични устойчиви „емоционални траектории“ на 
двата типа мотиви – „познавателната траектория“, започваща на 
високо равнище през ранната онтогенеза и постепенно спадаща 
през останалия жизнен цикъл, докато „емоционалната траектория“ е 
доста висока в бебешкия период и през ранното детство, спада от 
средното детство до средната зрялост, и се покачва значително от 
късна зрялост до края на жизнения цикъл. Тези траектории пред-
определят как преобладаващо се преживява времето – открито или 
ограничено – през отделните възрастови периоди. 

Обсъжданата теория постулира качеството селективност, което 
се явява резултат на конкуренцията на двата типа социални мотиви 
в конкретни ситуации и в хронологичен план. „Желанието да се 
търси смисъл в живота“ (пак там, с. 166) е един от трите вида емо-
ционални мотиви. В теорията се прави констатацията, че управля-
ването (management) на емоционалните преживявания се подобрява 
с времето. ТМТ не прави подобно предвиждане. Неявно се допуска 
еднородност на откритото и на ограниченото времена, което е 
проблематично. Новаторска черта на теорията е въвеждането на 
„репрезентация на социалния свят в емоционални термини“ (пак 
там, с. 170). Предпазливо се допуска, че времевата ориентация зави-
си и от качеството – познавателно или емоционално – на актуалния 
мотив. Но в по-голяма степен времевата перспектива селектира 
типа мотив. Като централен психологически процес на развитието 
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на мотивацията се приема „селективната оптимизация с компен-
сация“ (selective optimization with compensation, SOC, пак там, с. 
175). Последната според Лаура Карстенсен и съавтори е еволю-
ционна придобивка. Просто казапо SOC в случая значи, че вместо 
да реагират с отчаяние на загубите, с остаряването индивидите 
избират да ги компенсират чрез смисъл. Така те оценяват по-
високо наличните си партньорства и възможности. 

TSS e солидно проверена с експерименти, които избягват 
отговори чрез скални стойности поради обременеността им с висока 
социална желателност, затова се изискват предпочитания по 
сходство и наративни (открити) отговори на изследваните лица. 
Методиките са номотетични с елементи на идиографизъм. По 
отношение на смислите главната тенденция, верифицирана емпи-
рично, е, че когато времето е ограничено, не се приоритизират цели, 
които са неприятни и ниско смислени. В тази теоретична рамка 
смисловите преживявания се катализират от закритото, ограничено 
време. 

В предходната теория – ТМТ – също се изявяват смисло-
пораждащи ефекти на закритото време, тъй като съзнанието за 
смъртност го прави такова. Но се издига предположението, че тази 
лимитираност има по-сериозно травмиращо действие, отколкото 
закритостта на времето в TSS, затова се предсказват по-разнооб-
разни негови ефекти, отколкото при социоемоционалната селектив-
ност. Въпреки различията в термините, двете теории обясняват 
сходни домейни на социално поведение и на смислообразуване. Те 
биха могли да се инкорпорират в една по-широка общопсихо-
логическа теория. 

 
Време и смисъл 
Всъщност в заглавието на втората част на настоящия доклад 

извеждам поантата на концепцията за смислообразуването, която се 
опитвам да скицирам. Занимавал съм се със смисловите феномени в 
две по-големи мои работи (Минчев, 2011; 2013, с. 268-285). В 
едната разглеждах смисъла в живота като теоретичен и емпиричен 
конструкт. Във втората работа съм анализирал персоналните смис-
ли, една по-широка област на смисловост. В резултат формулирах 5 
свойства и детерминанти и 8 принципи и правила на смислооб-
разуването (пак там). Всички те са представени в два изброяващи 
списъци, без да са подредени по значимост и по приоритетност, а 
просто се тематизират набор от смислови феномени. Само по себе 
си констатирането им не води до цялостна концепция. Такава 
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възниква след изтъкване на системообразуващ фактор на указаните 
феномени и на съвкупност от релации между тях. Това по-бързо и 
ефикасно може да се осъществи от екип от съмишленици, но поради 
неговата липса, ще направя свои стъпки към формиране на нова 
концепция за смислообразуването. 

Извършеният преглед на изследователската литература върху 
персоналните смисли ме кара да мисля, че възлово място в поражда-
нето на смислови образувания заема психологическото време, 
вътрешно квантувано на различни отрязъци. Освен време психиката 
на човека може интуитивно да квантува (околичествява) усилия 
(трудности) и преживявана сложност. Впрочем, тези три вродени 
компетенции са основа за валидни психометрични измервания. 
Освен това човекът може символично да приравнява различни 
качества на предмети към свойства, дадени в преживяването. В тази 
връзка е възможно да се правят съждения, че определени постиже-
ния си струват отрязъци от време (и усилия), инвестирани в тях. И 
човешкият индивид върши това често. Получава се равенство от 
типа „положеното време (и усилия) = получения резултат“. 
Нарекох това „формула на смислообразуването“ на смисъл в живота 
(Минчев, 2013, с. 280-282). В случая времето се изявява като психо-
логическа „валута“, установяваща субективната цена (заслуже-
ността) на разнокачествени дела и постъпки на личността. Все едно 
индивидът си казва: „Направеното от мен си струваше, заслужава-
ше вложените време и усилия“. Това уравнение следва да се решава 
от самия деятел, а не от някой друг вместо него. Все пак не е ясно, 
оценяват ли се времето и усилията поотделно или заедно. Тук са 
нужни интроспективни свидетелства. Но времето е по-ценния 
еталон, защото е невъзобновяем ресурс за разлика от усилието. 

Тук подобно на обяснителните схеми в ТМТ и TSS времето е 
фактор, пораждащ смисъл, но не по емоционални начини, а делово, 
разчетливо, рационално. Тази „размяна“ на време (и усилия) за 
практически резултати може да се нарече „компенсация на огра-
ниченото, дори трагично изтичащо време с полезни дела“. Смисъ-
лът е конкретното решаване, изпълване със специфично съдържа-
ние в определена ситуация на указаното уравнение. Смисълът в 
ситуация на равносметка може да е разгърната мисловна дейност, 
да е решаване на задача за осмисляне, придружена от силни емоции, 
да съставлява сложно волево действие, а впоследствие този процес 
да се „утаи“ в смислови навици и привички. Така обикновено въз-
никват т.нар. „личностни смисли“. Последните се сумират подобно 
на вектори и дават „насоченост на личността“ или „жизнена 
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позиция“. Рефлексията върху тях в специални ситуации задава 
„смисъл в живота“ на индивида – най-широкото смислово обра-
зувание. 

Смислите придават стабилност и хармония във функцио-
нирането на личността и я възнаграждават с богата гама от емоции, 
повече позитивни. Смисловите образувания могат да се оприличат 
на съставки на субективна имунна система, която предпазва и 
лекува човешката психика от травмиращото действие на околния 
свят. Смисловите преживявания интегрират емоционалната, позна-
вателната и волевата сфери на човешката психика в цялостни пре-
живявания. Не смятам, че в психиката се конституира „воля за 
смисъл“, както настоява В. Франкъл (Франкъл, 2013, с. 102-104). 
Той дори назова една от книгите си „Воля за смисъл. Без реифи-
кация сложното волево действие върши същата работа. 

Не би следвало да се преувеличава ролята на смисъла и той да 
се приема за последна инстанция на преживяването. Той е посред-
ник между ценностите и жизненото дело на личността. Пълно-
ценните смисли съдействат за „произвеждането“ на богато и креа-
тивно жизнено дело. И то като управлява, „менижира“ изразход-
ването на най-ценния и ограничен ресурс – времето на живота. Ако 
от една страна преживяващото крайност време поражда смислите, 
то смисловите образувания обратно въздействат върху разпреде-
лението на времето в дейностите на личността. Това става, защото 
смислообразуването и смислопреживяването са „изтъкани“ от 
време. Самият смисъл е решаване на уравнение с времеви стой-
ности. Смисълът и целеполагането се осъществяват във времева 
рамка, както се твърди в TSS, но добавката е, че времето не просто 
дава продължителност на смисловостта, а и я темпоритмизира и 
квантува, а квантите време измерват заслуженост, оправданост и 
стойност на съдържанието на смисъла. „Цената“ на смисъла, са 
времето и усилията, които субектът е готов да вложи за реали-
зирането му в постъпки и дела. Вместо да реагира на крайността на 
времето с афект на ужас, субектът разумно го инвестира в прак-
тически начинания. Всъщност изпадането е край на осмислянето. За 
да изпълнява тази си делова функция, първичното екзистенциално 
време се преобразува в символно – то става еднородно, делимо, 
податливо на логико-математически операции и пр. Напълно сим-
волно е смислообразуването, водещо към дела, докато защитното 
осмисляне се опира частично на екзистенциално-афективното вре-
ме, като то е неравномерно продължително, неадитивно, с промен-
ливо темпо и пр. Така се очертават два типа време, взаимо-
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действащи си контрастно с два типа смисли на личността. 
Последната констатация не отменя съществуването на смисли, 
класифицирани по други признаци, например ретроспективни и 
проспективни, емоционални, познавателни и т.н. Да вземем ре-
шаването на проблем – неговото осмисляне може да е много-
образно. В една от книгите ми (Минчев, 2013) съм привел списъци с 
23 възможни отношения на субекта към проблема (пак там, с. 447-
449). Всяко едно от тях по различен начин повлиява равнището и 
качеството на решаването му. Изтъкнатият брой познавателни 
личностни смисли далеч не е изчерпателен. Същото се отнася за 
отношенията на индивида към която и да е от дейностите му. При 
това според конкретната ситуация отношението му към извърш-
ваната от него дейност се мени. 

Времето определя смисъла не само чрез формулата (уравне-
нието) на смислообразуването, а и чрез принципа, че смислени са 
нещата, които имат продължение (Минчев, 2013, с. 283). С пре-
късването на континуитета, непрекъснатостта им във времето 
делата и постъпките са обезсмислят, както за деятеля, така и за 
неговата публика. Казано афористично, без бъдеще няма смисъл. 

Карстенсен и съавтори правят важно уточнение за прежи-
вяването на времето у старите хора: противно на традиционния 
възглед те не живеят обърнати към миналото, а предимно в настоя-
щето (Carstensen et al., 1999, p. 177). Самото настояще няма соб-
ствена „тъкан“, а е място на среща на миналото и бъдещето, като 
сбор от краткосрочни очаквания. Това бъдеще можем да го наречем 
„разширено настояще“, което не поражда нови смисли. Бъдещето, с 
което живеят по-младите, е антитеза на миналото и е поле от 
неопределени, парадоксални възможности. Такъв антитетичен 
тип бъдеще поражда нови смисли, подобно на галактики, обра-
зуващи се от космическия първичен газ. Именно антитетичното 
бъдеще е катализатор на формулата на смислообразуването. 

Характеристиките на психологическото време, които обсъдих 
дотук, не са същностни антропологически свойства, а социокул-
турни форми на преживявания, изобретени в определени епохи 
според Тиодор Зелдин (2012, с. 429-442). Той разказва, че преди да 
бъде направено от малки парченца – часове и минути, времето било 
за хората като „огромен облак“ (с. 433), в който миналото било част 
от настоящето и непрекъснато се възвръщало. По-късно древните 
евреи отделили миналото от настоящето и измислили бъдещето 
като божие обещание за щастлив живот, тук на земята. Така се 
конституирали минало, настояще и бъдеще като сегменти на 
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времето. В стари времена хората не се притеснявали от хода на 
времето, но с изобретяването на часовника, носещ надежда за по-
подреден живот, започнал спор между безгрижните и старателните, 
часовете спечелили и се установява тиранията на тяхното 
тиктакане. В XVIII век възникнала пунктуалността, точността до 
минута. Минал повече от век в убеждаване на фабричните работ-
ници да не смесват работа със забавления и да се отдели свободното 
време от работното. Регулярността не изглеждала пълен отговор на 
въпроса за управление на времето, нито пък пестенето на време, 
защото хората се измъчвали, спазвайки изискванията на времевото 
разписание. С много нововъведения хората в съвремието свили 
времето, прекарано в работа, до около 10% от времето на живота, 
което прави 60 хиляди часа. Допитвания установили, че днешните 
хора имат напрегнати отношения с времето. Добре образованите и 
богатите били най-недоволни от всички. „Технологиите са бърз 
пулс, който сгъстява домакинската работа, пътуването, забавле-
нията и натъпква още и още неща в даден период от време. Никой 
не очаквал, че те ще създадат чувството, че животът се движи 
твърде бързо“, казва Т. Зелдин (пак там, с. 437). Той смята, че се 
формирали два контрастни стилове на организиране на времето – 
спонтанен, импровизиращ, който приветства неочакваното, и 
планиращ стил, при който индивидът се подчинява на определен 
график. „С остаряването мнозина стават по-подредени в навиците 
си … Значението на редовните навици е, … че те вървят ръка за 
ръка с приемането на ограниченията, с по-голям реализъм, по-малко 
очаквания, по-малка надежда за значително по-добро бъдеще“ (пак 
там, с. 438). Така възниква „нова чувствителност към тъканта на 
времето“ (пак там). Въпреки всичко напрегнатостта остава, защото 
„времето означава промяна и следователно несигурност“ (пак там, 
с. 434). Зелдин твърди, че всички досегашни способи за управление 
на времето не са удовлетворителни и предстои човечеството да 
открие нови. Такава е в тезисен вид социокултурната концепция за 
преживяването на време на Тиодор Зелдин. 

Въпреки показването на културно-историческа последова-
телност в начините на изживяване на времето, може би всякога са 
съществували представители на всеки от тях и върху още 
неоткрити, просто в дадена епоха определен тип времевъзприятие е 
доминирал. 

Добрите психологически концепции трябва да генерират 
емпирично проверими следствия. От обсъжданите идеи относно 



 34 

взаимоотношенията между време и смисъла ме доведоха до следни-
те хипотези, подлежащи на проверка: 

• Това, за което не намираме време, губи смисъл; Това, за 
което намираме време, придобива смисъл; 

• Преживяването на „забързано“ време намалява контрола 
върху него; обратно, забавянето на времето увеличава въз-
можностите времето да се контролира; 

• Колебанията и неувереността отслабват смисловите 
преживявания; 

• Смисълът в живота се осъзнава отчетливо, или се пробле-
матизира в ситуация на равносметка и в екзистенциални ситуации, а 
във всекидневието се преживяват личностни смисли; 

• Активното смислообразуване усилва самоуважението; опре-
делено равнище на самоуважение е предпоставка на незащитно 
осмисляне на нещата и ситуациите; 

• Създаването на външен и вътрешен ред създава у индивида 
чувство за нарастващ смисъл, но с рутинизирането на реда чув-
ството за смисъл става фоново, имплицитно; 

•  Вниманието и наблюдението се удържат по-дълго върху 
зоните на ситуации с по-голям смисъл за субекта; 

• Пресечните точки на емоционалната и познавателната 
траектории на социалните мотиви в TSS води до равновесни точки 
между откритото и ограниченото времена. 

Това е примерен набор от потенциално проверими хипотези. 
Но не всички психологически методи са достатъчно добри. Има 
една широка и лесна практика идеи, свързани с ценности и екзи-
стенциални чувства и състояния да се проучват чрез методики за 
директно скалиране, най-често ликертови скали. Тези процедури са 
подходящи за изявяване на мнения и вкусове, но не и за оценка на 
дълбинни атрибути на преживявания, каквито са присъщи на 
смисловите феномени. По начало личностните питания от директен 
тип са по-податливи на ефектите на социална желателност. Затова 
смисловите преживявания следва да се проучват с методики от 
проективен тип и с елементи на идиосинкретизъм като въпросници 
с незавършени изречения, имплицитни или свободни асоциации, а 
също чрез дълбинни интервюта, репертоарни решетки и пр. В моята 
работа с PIL теста на Дж. Крумбъг и Л. Махолик установих, че 
скалните значения от Част А на този тест носят много по-малко 
достоверна информация, отколкото отговорите на Част В с 
незавършени изречения и с разкази за събития с висока смисленост 
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или безсмислие от реалния живот на изследваните лица (Минчев, 
2011). Само че отговорите на айтемите от втората част се обра-
ботват с контент анализ, една по-трудна процедура, отколкото 
обработката на количествени айтеми с ликертова скала, както най-
често се прави. 

 
Изводи и обобщение 
В настоящата работа обсъдих редица концепции за смисъла и 

връзките му с менталното време. Тези концепции идват от различни 
школи и изследователски области и поставят различни акценти 
върху отделни аспекти на смислообразуването. Понятийните и 
терминологични средства създават впечатление, че авторите се 
занимават с различни проблеми. Един общопсихологически подход 
показва, че те конвергират към единна теория на смислообра-
зуването. Опитах се да развия концепция за същностната връзка 
между смисъла и психологическото време. Надявам се концепцията, 
предложената тук, да бъде продължена. 
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Резюме: Настоящият доклад представя резултати от изследване 

на ангажираността в работата в зависимост от организационния и 
културния контекст.  Извадката включва 498 лица, от които 186 мъже и 
309 жени (62%), предимно с висше образование (87%). Резултатите сви-
детелстват за значими различия в работната ангажираност в зависи-
мост от трудовия опит и сферата на дейността на организацията. 
Установява се, че служители с опит повече от 20 години и тези, които 
са в публичния сектор декларират по-висока ангажираност. Налице са 
значими културни различия в ангажираността на служители от фи-
нансова организация с офиси в София, Манила и Банкок. Българските 
служители представят по-ниска ангажираност, измерена като енергич-
ност, отдаденост и погълнатост, в сравнение с филипинските слу-
жители на организацията. Обсъдени са и някои възможности за пови-
шаване на ангажираността в работата. 

Ключови думи: ангажираност в работата, организационни и 
културни различия 

 
ORGANIZATIONAL AND CULTURAL DIFFERENCES IN WORK 

ENGAGEMENT 
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Summary: The paper traced out the results from work engagement survey 

depending on organizational and cultural context. Sample included 498 
persons, as 186 are men and 309 women (62%), mainly higher educated (87%). 
The results presented significant differences in engagement depending on work 
experience and type of organization, as employees with more than 20 years 
services and from public sector declare higher engagement. The role of cultural 
context on work engagement was discussed as follows. The results from 
financial organization survey with offices in Sofa, Manila and Bangkok 
presented lower engagement, measured as vigor, dedication and absorption of 
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Bulgarian employees compared with this from Philippine. Furthermore, some 
opportunities have been proposed to increase work engagement.  

Keywords: work engagement, organizational and cultural differences 
 

 
1. Увод 
 
Ангажираността в работата провокира вниманието на изсле-

дователите и специалистите в сферата на човешките ресурси, заради 
дълготрайното позитивно влияние върху производителността на 
служителите, но най-вече поради факта, че позволява отчитането на 
тяхната инициативност и усилия в подкрепа на организацията, 
които са предпоставка за конкурентно предимство в съвременната 
бизнес среда. Най-общо, ангажираността се разглежда като 
положително и мотивиращо състояние, при което са налице високи 
равнища на енергия, ентусиазъм и влагане на усилия в работата 
(Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008). Обикновено, служителите 
изразяват ангажираността си чрез своята отдаденост в определени 
социални и организационни роли. С други думи, ангажираността 
може да се опише чрез физически, емоционални и познавателните 
ресурси, чрез които се поддържат ролевите позиции в трудовата 
дейност. Служители, които са ангажирани в работата си, често са 
мотивирани от самата работа, която им позволява да използват 
своите умения и способности. Работата се възприема не само като 
предизвикателна и стимулираща, но дава усещане за лично 
постижение (Roberts & Davenport, 2002). 

 
2. Теоретични предпоставки в изследването на ангажи-

раността 
 
2.1. Подходи към ангажираността 
 
Налице са различни подходи към ангажираността, като могат 

да се посочат три основни. При първия подход акцентът е върху 
условията, в които хората работят  (напр. Macey and Schneider, 2008; 
Robinson et al., 2004). При втория, вниманието се фокусира върху 
екстраролевото поведение – проактивно поведение (Crant, 2000), 
организационно гражданско поведение (Organ, Podsakoff, & 
MacKenzie, 2006) и др. Третият подход, на който ще се спрем по-
обстойно, разглежда ангажираността като психологическо присъст-
вие и се базира на идеите на Уилям Кан, който пръв дефинира и 
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разработва конструкта (Kahn, 1990, 1992). Според автора, ангажира-
ността на човек в дадена роля е психологическото му присъствие в 
свързаните с нея дейности и е главна съставка за ефективното ѝ 
изпълнение.  

Идеите на Кан се операционализират от изследователите в 
университета на Утрех, които разработват скала за измерване на 
ангажираността – The Utrecht Work Engagement Scale – UWES 
(Schaufeli & Bakker, 2003). Авторите приемат, че ангажираността е 
афективно и когнитивно състояние, което не е фокусирано върху 
конкретен обект, индивид или поведение. Отразява позитивно 
състояние в работата, което се характеризира с три компонента: 
енергичност, отдаденост и погълнатост. Енергичността се характе-
ризира с психична устойчивост в работата, с желание да се влага 
време и усилия, докато посветеността се характеризира с усещане за 
значимост, ентусиазъм и гордост от това, което се извършва. 
Третата дименсия на ангажираността е погълнатост и се характе-
ризира с пълна концентрация в работните задачи (Schaufeli et al., 
2006).  

Следователно, ангажираните служители имат високи нива на 
енергия и с ентусиазъм изпълняват работата си (Bakker, Schaufeli, 
Leiter & Taris, 2008). Те са отдадени, поради което си поставят 
предизвикателни цели, надминаващи границите на непосредстве-
ните и обичайни задължения. Служителите поемат личен ангажи-
мент за постигане на поставените цели и влагат енергия за тяхната 
реализация. В допълнение, ангажираността отразява интензивно 
участие в работата. Ангажираните служители обръщат внимание и 
отчитат важните детайли, докато достигнат до същността на въз-
никналите проблеми. Те са погълнати от работата си, губят 
представа за времето, докато работят. Ангажираността в работата 
отразява способността на служителите да разкрият пълния си 
капацитет за решаване на проблеми, за установяване на позитивни 
отношения и разработването на иновативни услуги.  

 
2.2. Последствия от ангажираността в работата 
 
Ангажираността в работата като положително, изпълващо и 

мотивиращо състояние има дълготрайни последици върху произво-
дителността на служителите. Енергията и отдадеността, присъщи на 
ангажираността, позволяват на служителите да разгърнат пълния си 
потенциал и да подобрят качеството на извършваната дейност. 
Изследванията представят, че ангажираността се свързва с редица 
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положителни резултати, като повишаване на мотивацията и удов-
летвореността от работата, привързаност към организацията и 
подобряване на здравето и благополучието на служителите (напр. 
Bakker, Demerouti & Schaufeli 2003; Chughtai & Buckley 2008; 
Schaufeli & Bakker 2004). Обикновено, служители, които са анга-
жирани в своите работни роли са по-отдадени на организацията и в 
по-малка степен са склонни да я напуснат (Saks, 2006). Според 
някои изследователи, инвестирането в условия, които насърчават 
ангажираността на служителите е от жизнено важно значение за 
растежа и рентабилността на организацията (Chughtai, Buckley, 
2008). Също така, ангажираните служители имат потенциал да 
„заразят социално“ колеги си, т.е. чрез споделяне в работната среда, 
те са потенциален източник на знания, емоционална подкрепа и 
ресурси за останалите служители (Bakker & Demerouti, 2007; 
Bakker, Van Emmerik, & Euwema, 2006).  

 
3. Методология на изследването 
 
Изхождайки от казаното по-горе, интерес за настоящата работа 

представлява ангажираността на служителите в различен организа-
ционен и културен контекст. Ще бъде проследена работната анга-
жираност в зависимост от трудовия опит и сферата, в която се 
осъществява дейността на организацията, както и ангажираността 
на служителите в конкретна организация - международно админист-
ративно учреждение с офиси в София, Бангкок и Манила. 

Целта на работата най-общо може да се определи като проуч-
ване на организационните и културните различия в работната 
ангажираност, като очакваме значими различия в зависимост от 
трудовия опит на служителите, сферата на заетост, както и кул-
турната среда, в която служителите работят. 

Извадката на изследването включва 498 лица на възраст от 20 
до 60 г., от които 186 мъже и 309 жени (62%), предимно с висше 
образование (87%). Въз основа на сферата, в която лицата работят 
бяха формирани няколко групи: ИТ (телекомуникации; държавна) 
местна администрация; здравеопазване; производство, продажби, 
строителство и др. Културните различия в ангажираността са 
проследени в организация, която са занимава с административна и 
финансова дейност, като извадката включва 63 лица на възраст 
между 26 и 51 г., от които 29 лица от офиса в София, 23 от Банкок и 
12 от Манила. 
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Изследването е осъществено със скалата за ангажираност в 
работата - UWES (Schaufeli et al., 2006), включваща 17 твърдения, 
които формират три субскали: енергичност (пр. айтем „На работа се 
чувствам преливащ от енергия“), отдаденост („Намирам, че рабо-
тата, която върша, е изпълнена със смисъл и цел“) и погълнатост 
(„Когато работя, времето лети“). Твърденията се оценяват с по-
мощта на 7-степенна Ликертова скала от 0 “никога” до 6 “винаги”. 
Коефициентът на вътрешна консистентност, измерен чрез алфа на 
Кробмах в настоящото изследване е .94 за целия въпросник, като за 
субскала енергичност е .82, за субскала отданеност е .91 и .87 за 
субскала погълнатост. 

Участниците в изследването посочват също така различни 
демографски характеристики като пол, възраст, трудов опит, сфера 
на дейност, местоположение на офиса и др. 

 
4. Резултати и дискусия 
 
На първо място ще представим резултатите за ангажираността 

в работата като цяло и в зависимост от организационния контекст. 
От Табл. 1 се вижда, че общата ангажираност и отделните ѝ суб-
скали се оценяват сравнително високо от изследваните лица. Няма 
съществени различия в равнището на енергичност, погълнатост и 
отдаденост, която декларират. Получените резултати свидетелстват 
за влагане на значителна енергия и усилия в работата, която се 
оценява като смислена и съдържателна, като изследваните служи-
тели декларират отдаденост и трудно откъсване от осъществяваната 
дейност.    

Таблица 1. Дескриптивна статистика за ангажираност  
в работата (N=498) 

Скали  Брой 
айтеми 

Средна 
стойност 

Стандартно 
откронение 

Мин. 
стойности 

Макс. 
Стойности 

Ангажираност 17 71,99 17,70 17,00 102,00 
Енергичност  6 25,35 6,21 6,00 36,00 
Отдаденост  5 21,77 5,98 5,00 30,00 
Погълнатост  6 24,83 6,96 6,00 36,00 

 
По отношение ролята на организационния контекст са просле-

дени трудовия опит на служителите и сферата на дейност на 
организацията. Резултатите представят, че ангажираността се раз-
личава в зависимост от опита на служителите (Табл. 2), като най-
висока ангажираност декларират лицата с опит над 20 г. Тази 
тенденция е характерна и за субскалите на ангажираността – 
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енергичност (F=9,47; р=.000), отдаденост (F=3,92; р=.009) и погъл-
натост (F=7,67; р=.000) в работата. С други думи, с нарастване на 
трудовия опит се повишава ангажираността на служителите, което 
може да се обясни както с по-силното привързване към органи-
зацията с времето, така и с по-позитивните нагласи към работата, 
която се констира при по-възрастните лица и в други наши изслед-
вания (Таир, Попова, 2015). Вероятно с нарастването на трудовия 
опит, респективно възрастта, нараства и значимостта на профе-
сионалните роли, след като личността е изпълнила в значителна 
степен част от другите си социални роли, свързвани със създаване 
на семейство и отглеждане на деца.  

Налице са различия в работната ангажираност в зависимост от 
сферата, в която лицата са заети (Табл. 2), като най-висока анга-
жираност споделят заетите в здравеопазване и в държавната/мест-
ната администрация. По отношение на субскалите на ангажира-
ността се установи, че по-висока енергичност (F=5,16; р=.000) се 
констатира при лицата, заети в администрация и здравеопазване в 
сравнение с тези, които са в ИТ сектора. Съответно, като по-
отдадени в работата (F=3,30; р=.011) се оценяват медиците в 
сравнение с лицата в ИТ сектора. Подобно, като по-погълнати в 
работата (F=4,53; р=.001) се възприемат отново заетите в сферата на 
здравеопазване и администрация в сравнение с ИТ сектора. Уста-
новените различия в ангажираността на служителите в зависимост 
от сферата на заетост могат да се дължат както на по-високата 
социална желателност на лицата, заети в публичния сектор (здра-
веопазване и администрация), така и на организационната специ-
фика в ИТ сектора, където работата често е на проектен принцип, в 
рамките на определен срок, което по-скоро предполага ангажира-
ност в нейното осъществяване, отколкото в работата като цяло. 

Получените високи резултати за ангажираността на служи-
телите в здравеопазването са в съответствие и с други български 
изследвания, които също установяват високи стойности на пози-
тивните състояния енергия, отдаденост и позитивен афект при ме-
дицински специалисти от университетски болници (Александрова-
Караманова и др, 2013). Следователно, можем да приемем, че 
участвалите в изследването медицински и административни слу-
жители са във висока степен ангажирани в работата си, влагат 
енергия и ентусиазъм, устойчиви са на напрежение и демонстрират 
упоритост, дори и при наличието на проблеми, като са потопени в 
реализирането на поставените задачи. 
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Таблица 2: Резултати от еднофакторен дисперсионен анализ за 
различия в работната ангажираност в зависимост от някои 

организационните характеристики (N=498) 
 

 Групи  N Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

F/p Tukey 
Post 
hoc 

До 5 г. 79 70,87 17,48 
5-10 г. 162 68,47 17,49 
10-20 г. 112 70,46 18,94 

 
Трудов 
опит 

Над 20 г. 126 78,15 15,77 

 
F= 7,85; 
p=.000 

 
1,2,3/4 

Производство, про-
дажби, стротелство  91 69,27 18,26 

Държавна/местна 
админстрация 105 75,50 16,97 

ИТ/телекомункации 130 68,95 16,51 

Сфера 
на дей-
ност 

Здравеопазване 53 78,59 16,06 

 
F=4,85; 
p=.001 

 
1, 3 /4 
1, 3 /2 

 
На второ място ще представим резултатите за ангажираността 

в зависимост от културната среда, в която се осъществява работата. 
Както вече посочихме по-горе, организацията е финансово-
административна, като трябва да добавим, че вероятно изборът на 
трите локации – София, Манила и Банкок, в които организацията 
осъществява дейността си, в значителна степен е предопределен 
както от ниската цена на труда, така и от сравнително доброто 
качество на служителите, съпоставени със заплащането. Всички 
служители в изследваната организация са с висше образование и 
получават заплащане, което е над средното за страната. Можем да 
приемем, че нивата на бедност и в трите страни са високи и че 
вероятно служителите ще имат желание да запазят работата си. 
Липсва текучество в организацията и освобождаването става 
предимно при несправяне с работата, което осигурява известен 
комфорт и не всички служители демонстрират желание и активност 
в работата си. 

Таблица 3: Различия в работната ангажираност в зависимост  
от културния контекст (N=63) 

Скали  N Средна 
стойност 

Стандартно 
откронение 

F P 

Ангажираност 
София 
Банкок 
Манила  

 
29 
22 
12 

 
79.93 
84.18 
93.75 

 
22.52 
8.85 
12.45 

 
2.77 

 
0.71 

Енергичност  
София 
Банкок 
Манила 

 
29 
22 
12 

 
27.69 
29.64 
32.50 

 
6.98 
3.74 
4.28 

 

 
3.23 

 
0.05 
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Отдаденост  
София 
Банкок 
Манила 

 
29 
22 
12 

 
22.21 
25.27 
29.00 

 
6.53 
3.94 
4.22 

 
7.13 

 
0.002 

Погълнатост  
София 
Банкок 
Манила 

 
29 
22 
12 

 
26.31 
29.27 
32.25 

 
8.09 
2.53 
4.48 

 
4.40 

 
0.02 

 
От резултатите представени на Табл. 3 може да приемем, че 

ангажираността на служителите в изследвана организация е по-
скоро средна, като въз основа на размаха на стандартните стойности 
бихме могли да посочим, че служителите в българския офис дават 
отговори, които се различават вътре в групата, докато тези в 
Манила и най-вече в Банкок, дават отговори, които са по-конси-
стентни вътре в групата. С други думи, ангажираността на служи-
телите е по-скоро средна, като българските служители демонст-
рират по-голямо различие в своите отговори за ангажираността, 
докато тези в Банкок дават предимно по-близки едни на друг 
отговори. Резултатът може да се дължи както на по-колективи-
стичната нагласа в азиатските страни и по-скоро индивидуали-
стична в България, но вероятно значение има и по-голямата група 
изследвани лица в София в сравнение с тези от Манила. Въпреки, че 
изследваната група е сравнително малка, за да генерализираме 
резултатите, все пак бихме могли да приемем, че въпреки липсата 
на статистически значими различия в общата ангажираност, то все 
пак са налице значими различия в отделните компоненти на анга-
жираността на служителите в зависимост от културния контекст. 

Както посочихме, липсва статистически значима разлика в 
общата ангажираност на изследваните служителите в зависимост от 
мястото, в което организацията се намира (F=2.77; p=.71). Въпреки 
това е налице тенденция българските служители да оценяват своята 
ангажираност по-ниско в сравнение с тези от Филипините. Можем 
да приемем, че като цяло служителите оценяват сравнително близко 
своята ангажираност, което може да се дължи, както на общия 
организационен контекст – правила, политика за възнаграждения, 
управление и др., така и на по-високата им социална желателност. 
Вероятно може да се спекулира, че служителите в Манила са по-
социално желателни и декларират по-висока ангажираност, защото 
се очаква такава, още повече че те не се различават съществено в 
своите отговори (M=93.75; SD=12.45). В същото време, може да се 
мисли по посока на по-голямата свобода в отговорите на българ-
ските служители, които демонстрират както по-ниски нива на 



 44 

ангажираност, така и по-голяма разлика в своите отговори  
(M=79.93; SD=22.52).    

Налице са значими различия в компонентите на ангажира-
ността в зависимост от културната среда. Най-ясно се различават 
служителите в зависимост от своята отдаденост, като българските 
служители декларират по-ниска отдаденост в работата в сравнение 
с филипинските (Post Hoc Tukey =.001). По същия начин, служите-
лите в Манила демонстрират по-висока енергичност (Post Hoc 
Tukey =.038)  и погълнатост (Post Hoc Tukey =.016) в работата в 
сравнение с колегите си в офиса в София. 

Вероятно получените резултати могат да се обяснят и с 
различията в стила на управление, въпреки че организацията е една, 
то в отделните страни има някои специфики. Така например, стилът 
в България може да се определи като по-либерален, докато този в 
Манила отчасти може да се приеме за по-репресиращ и свързан със 
страх от уволнение. Трябва да посочим, че в Манила е и един-
ственият случай на освободен от длъжност поради несправяне с 
работата и демонстрация на незаинтересованост. Това несъмнено 
влияние върху оценките на останалите сружители, които вероятно 
оценяват по-високо заеманата длъжност или най-малкото демон-
стрират стремеж за увеличаване на своята продуктивност и анга-
жираност.  

Също така е възможно икономическата ситуация в страната да 
оказва влияние върху ангажираността на служителите. От трите 
изследвани страни, Филипините са с тази с най-висока безработица 
- близо 18% за 2016 г. (https://psa.gov.ph). Следователно, може да се 
мисли и по посока на натиска, който нивата на безработица оказват 
влияние върху ангажираността и влагането в работата, която 
служителите в офиса в Манила декларират. 

 
5. Изводи и заключение 
 
Получените резултати очертават някои значими различия в 

ангажираността на служителите в зависимост от организационния и 
културния контекст. Като цяло, лицата с по-голям опит и заетите в 
публичния сектор (здравеопазване и администрация) декларират по-
висока ангажираност в работата си. В същото време, българските 
служители, заети във финансово-административна организация, са 
по-ниско ангажирани в работата си в сравнение с колегите си от 
Филипините, което може да се дължи както на различията в кул-
турните измерения на дименсията индивидуализъм-колективизъм, 

https://psa.gov.ph
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характерни за азиатската страна и българската, респективно, така и 
на различията в моделите на управление, мотивация и др. в офисите 
на изследваната организация. 

Резултати от настоящото изследване представляват отправна 
точка за подчертаване ролята на ангажираността в работата и най-
вече по отношение стимулирането на служителите да използват 
пълния си потенциал, енергия и усилия. Сред подходите, които се 
свързват с повишаване на ангажираността заслужават да се спо-
менат някои, които акцентират върху политиките за признание на 
постиженията и предоставянето на награди, които са равнодостъпни 
за всички служители. Политиките за развитие не само на потен-
циала, но и на кариерното израстване на служителите. Върху целе-
полагането и автономията или по-силния контрол върху изпълне-
нието на задачите, което повишава не само влагането на усилия в 
значими цели, но повишава мотивацията и продуктивността на 
служителите. Не на последно място, трябва да се посочат и моде-
лите на управление и организационната култура. Отношенията 
между служители и ръководство, стила на комуникация, конструк-
тивната обратна връзка, наред с изграждането на позитивна орга-
низационна среда и култура са само част от възможностите за 
повишаване на ангажираността на служителите. Както вече посо-
чихме, ангажираността в работата е сред значимите фактори, съдей-
стващи за подобряване на здравето и благополучието на 
служителите, които са основа за повишаване на ефективността и 
конкурентноспособността на организацията.     
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1. Въведение 
Задаването на въпрос в заглавието обикновено има за цел 

получаването на конкретен отговор. В случая съвсем не е така. 
Въпросът „Летят ли пингвините“? е по-скоро провокативен и се 
отнася до нещо, което прави преподаването (и изучаването) на 
логика проблематично и неефективно. То започва с учебната 
литература, продължава в различните форми на урочна (аудиторна) 
дейност и завършва с проверката на знанията, т.е. с полагането на 
изпит. 

 
2. Постановка на проблема: Ученето, а оттук и проблемът, 

започва с учебниците  
Наличността на литература по логика, наименована „Учебник“ 

или „Учебно пособие“ често кара изучаващите дисциплината да 
влизат в заблуждение и да очакват, че учебното съдържание е 
саморазбираемо. (Впрочем, същото се очаква и при преподаването.) 
Сблъсъкът с реалността води, от една страна, до подкопаване на 
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доверието в учебника и преподавателя; от друга – до порив за 
игнориране изобщо на ученето и знанията в тази област; а от трета, 
доколкото все пак има изпит и оценка – до наизустяването на 
информацията и буквалното ù възпроизвеждане, последвано от 
скоротечното ù забравяне. 

Вярно е донякъде, че учебниците по логика трудно се пишат, 
четат и научават. Вярно е също, че и преподаването по тях също не 
е лесно. Затрудненията идват не толкова от некомпетентността на 
автори и преподаватели, нито от незаинтересоваността на обучае-
мите. Те по-скоро произтичат от конюнктурния образователен (а в 
някои случаи – и научен) контекст, който несъзнателно „произ-
вежда” заблуди и предубеждения, които се възпроизвеждат на 
светогледно равнище. Един такъв „продукт”, който не само затруд-
нява, а понякога направо препятства обучението по логика е пре-
тенцията за сетивна достоверност на знанията, която обикновено 
се предявява от обучаемите. Такова „изискване” на аудиторията се 
свежда до това знанието да се визуализира, да се подкрепи с 
конкретен пример, да се разкаже като случай, т.е. – да се фабу-
лизира. В това по принцип няма нищо лошо и в много научни 
дисциплини то успешно се реализира. Но неговото генерализиране 
– като единственото, чрез което може да се разбере мисленето 
(респ. – знанието) – води не само до образователен, но и до методо-
логичен дефект именно при обучението по логика. „Ефектите” на 
този дефект могат да се проследят както във формите на съпротива 
срещу знанието, което дава тази наука, така и в откровеното 
профанизиране на самата претенция, а също – и в един широк 
диапазон на тяхното съчетаване. Неспособността на конкретното 
мислене на конкретния човек да се „справи” с логическата необхо-
димост се „компенсира” и „оправдава” с това, че липсва сетивен 
опит, който да я подкрепи. Ако пък може да се намери подходящ 
пример, той не се приема като илюстрация, а като обяснение на 
логически необходимите връзки, изводи, закони и пр. Увлечени от 
това да си представят, ръководени от профанното „Око да види, 
ръка да пипне”, обучаемите (а и не само те) потвърждават казаното 
от Ксенофан преди почти 27 века: „Видимостите властват над 
всички нас” и „Ние сме роби на видимостите”. Разбира се, тази 
отдаденост на видимото, чуваемото, осезаемото, няма нищо общо с 
емпиричните методи, които все пак са средства на мисълта.  

Когато говорим за учебниците по логика („Логика”) трябва да 
уточним – става дума за учебниците, именно по логика [Виж, напр.: 
Бузов (2010), Латинов (2012), Стефанов (2004)]. Към тях не          
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спада например Логико-философски трактат на Витгенщайн 
(Витгенщайн, 1988), както и много други – да речем За смисъла и 
значението на Готлоб Фреге (Фреге 2000), изобщо – целият диапа-
зон от специализирани изследвания, за разбирането и „усвояването“ 
на които е небходима някаква философска и логическа (понякога – 
и математическа) подготвеност (Моллов, 2013), (Полименов, 2013). 
Още по-малко такива са разните забавни Логики (много често 
редуцирани до логически задачи от типа на Логиката решава), от 
които хората смятат, че могат да научат логиката, но всъщност няма 
как да го направят. За разлика от тях, учебниците по логика имат за 
цел да учат именно на логика. Това, че рядко постигат тази цел, се 
дължи на подчертаването на родството на логиката с математиката 
и пренебрегването на родството ù с философията. Това поражда 
впечатлението за една особена отчужденост на логиката от нейния 
предмет, а именно – мисленето.  

 
3. Методологични затруднения 
3.1. Първото методологично затруднение е заложено в самото 

разбиране за предмета на логиката. Общоизвестно е, че логиката е 
наука за мисленето, но някак премълчано остава, че тя не се 
занимава с природата на мисленето. За философите, логиците и 
математиците този въпрос няма първостепенно значение – за 
първите, защото се придържат към определени авторитетни и обос-
новани разбирания и не го решават чрез логиката; за вторите, 
защото в по-голямата си част също са философи, приемат една или 
друга философска концепция и знаят, че чрез логиката този въпрос 
не може да се реши; за третите той изобщо не е от съществено 
значение. При преподаването и ученето, обаче, този въпрос е 
основата, върху която изобщо може да се обясни мисленето и да се 
придобият знания, свързани с формата и структурата му, със 
законите, които го „управляват“, с резултатността му (процедурите 
на обосноваване и извеждане на нови знания); изобщо – с 
логическата необходимост, благодарение на която се осъществява 
познавателният процес. Без яснота за това какво е мислене, препо-
даването на логика става уязвимо или от „високомерието“ на пре-
подавателя, за който нещата са ясни, или от произвола на 
обучаемия, който, именно защото му е трудно да разбере, разбира 
както му е угодно. А му е угодно или по някакъв негов си („свой“) 
начин или така, както го е чул от някой друг – било то също 
преподавател (да речем по друга, нефилософска, дисциплина), било 
друг „авторитетен“ източник. Наистина, не е работа на логиката да 
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изследва природата на мисленето, но е много важно преподаването 
и изучаването на логика да се основава върху една философски и 
методологично издържана предпоставка, която да не допуска 
неяснота и произвол. Важно е както за преподавателя, така и за 
обучаемия. 

С какви параметри е свързана тази предпоставка? Без да се 
обосновавам тук детайлно, ще кажа, че съм приел аргументирано 
три основни характеристики на мисленето [Виж: Бойчев (2003), 
Бойчев (2016)]. Първо, мисленето е саморегистрация на съществу-
ването, а със самото това – и регистрация на всяко съществуване, 
именно като съществуване. То е само това и нищо повече от това. 
Но като такова, то е способност за схващане, отношение 
(различаване, а не безразличие) и изразяване на съществуването 
като съществуване. Второ, мисленето е идеално (невеществено) и 
не е сводимо към никакъв веществен процес – нито извън индивида, 
нито в него. Трето, то е субективно, непосредствено преживяване; 
„под“ него няма никаква друга „инстанция“ на саморегистрацията, а 
извън него няма нито преживяване, нито мислене. 

3.2. Второто методологично затруднение е свързано с разби-
рането за произхода на мисленето. Тук също няма да влизам в 
пространен дебат, дори заради това, че за логиката въпросът е още 
по-проблематичен в сравнение с този, за природата на мисленето и 
това изисква доста задълбочена и обширна обосновка. Логиката, 
казват, приема мисленето като даденост, без да се интересува какъв 
е произходът му. В самата тази предпоставка има нещо смущаващо 
– някак не е логично да се приема, че дадеността има произход (че 
произтича, че се предхожда, че е резултат) от нещо, което не е  
дадено именно като мислене. Ако приемем, а аз мисля, че има 
всички основания да се приеме, че мисленето не е нищо друго, 
освен саморегистрация на съществуването, то тогава е ясно, че то е 
дадено и е налице само като такова. Налични и функциониращи в 
някакви параметри процеси, които не могат да се саморегистрират, 
безразлични са към съществуването си и, следователно – по 
никакъв начин не могат да изразят това, колкото и да приличат на 
мисловни, няма как да бъдат такива. На равнището на своето 
протичане те нито могат да се саморегистрират, нито за се 
саморазличат, нито да се самоизразят. В най-добрия случай те могат 
да бъдат само „условие“, но не и „източник“ на мисълта. Мисленето 
или го има, или го няма. По-нататък ще се спра на това, че никакви 
веществени, физиологични или сетивни процеси не са „бременни“ и 
не „пораждат“ мислене. 
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Няма такъв физиологичен процес, който може да се отнесе към 
себе си нито като към мислене, нито дори като към физиологичен 
процес, нито пък изобщо има отношение към себе си и своето 
съществуване. Същевременно мисленето не просто може да се 
отнесе към себе си (защото всяко „може“ предполага и „не може“), 
то е саморегистрация на съществуването. Именно в тази му 
даденост е „дадена“ възможността то да схване себе си (и да го 
изрази) като физиологичен процес, какъвто то не е; но то е дадено и 
в своята действителност – да се отнесе към себе си (и да се 
самоизрази) като към мислене, каквото именно е. Приемането на 
мисленето като „даденост“ без „естествен произход“, нито го 
лишава, нито го откъсва от вещественото му „осигуряване“, но и не 
дава възможност то да бъде редуцирано до физиологичен процес. 
Мисленето не „произхожда“ от веществения свят – в него 
(веществения свят) няма нищо, което да е мислене, макар самият 
той да е логично устроен. Въпросите от кого, как и защо е дадено 
мисленето не се отнасят непосредствено към темата, а касаят друг 
дебат. 

3.3. Третото методологично затруднение се отнася до изявява-
нето (по точно – изразяването) на мисълта, т.е. до нейното 
продължение в речта, чрез езика. Идеалната и субективна мисъл, 
която няма веществен произход, се овеществява чрез езика и речта. 
Тук затруднението е двойно. От една страна, мисленето е даденост, 
която не произтича от сетивата или от какъвто и да веществен 
процес (сетивата не „мислят“ и на това ще се спра по-нататък); от 
друга – мисленето не може да придобие наличност, ако не се 
овеществи, т.е. ако не стане достъпно за сетивата. Тази необходи-
мост идва от субективността на мисленето – именно като субек-
тивно, то изцяло принадлежи на мислещия субект, неотделимо е от 
него и няма как да бъде делегирано на друг мислещ субект като 
негово „собствено“ мислене. Моята мисъл принадлежи само на мен 
и е очевидна само за мен. Като такава, тя е изолирана и недостъпна. 
В този смисъл аз съм само-забравен в нея, което означава, че сама 
по себе си тя е нищожна (след като няма как да се изяви, тя ще се 
стопи, ще изтлее, ще изчезне). Именно заради това мисленето се 
нуждае от споделимост и комуникираност. Но това няма как да 
стане чрез самото него – заради идеалността и субективността му 
това е „непосилно“ за него. Неговото средство е езикът, разбиран 
като система от знаци и кодове. Чрез езика се осъществява кому-
никацията, тя пък е разбирана като интерсубективно съобщаване.  
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Така стигаме до проблемите, свързани с изразяването (ослове-
сяването) на мисленето за мисленето, каквото собствено е логи-
ката. Нека ги наречем „методически“. Първо, защото неизбежно 
възникват там, където има методологична неяснота: какво да кажем 
за мисленето, като не знаем какво е то; как да го обясним, като не 
можем да го „отделим“ от възприятието и представата; по какъв 
начин за го обясним, след като смятаме, че то може да съществува 
самостоятелно и без езика? И второ – защото са свързани с 
преподаването и изучаването на логика, а това значи – пак с 
учебниците.  

 
4. Методически проблеми 
Тук затруднението идва от това, че целта на учебниците по 

логика е да разкрият основните форми, закони, процеси и т.н. на 
мисленето, които са универсални (всеобщи), но това винаги става на 
някакъв конкретен език, който, макар и принципно да е сводим до 
всеки друг език, не е идентичен (тъждествен) с него.  

Ако въпросът опира до това, че всяко мислене се нуждае от 
език (какъвто и да е, но все пак точно определен, пък бил той 
изкуствен), за да бъде изразено, то мисленето за мисленето 
(логиката) би се ограничило като знание, ако се изразява на същия 
този език, на който се изразява мисленето, което е предмет на 
логиката („мисленето за мисленето”). Това не е софистична фигура, 
а реален проблем. Ако аз искам да зная „чистата” мисъл 
(универсалните форми, закони, връзки, процеси и т.н.), аз трябва да 
я зная тъкмо „изчистена” от всяко конкретно нейно езиково 
изразяване; да я зная отвъд (преди) какъвто и да е език. Но такова 
знаене на мисленето (такава мисъл за мисълта) е невъзможно, 
защото то няма да има език, чрез който да бъде усвоено и на който 
да бъде изразено. Като знание то ще бъде недостъпно. Същевре-
менно, да зная мисленето означава и да зная, че само по себе си то е 
невъзможно, то се реализира именно чрез езика. Като, заедно с това, 
аз имам мисленето преди да го зная, имам го именно в неговия чист 
вид (като тъждествено с моето съществуване, т.е. с мен самия), 
който обаче няма как да зная, заради „обременеността“ му от 
информационните източници (сетивата) и „продължеността“ му в 
речевите експликации (чрез езика).  

Проблемът на логиката като наука, следователно, се състои в 
това да придобие, обоснове и актуализира като способно да 
удовлетвори познавателния интерес такова знание за мисленето, 
което да не бъде накърнено при неговото езиково изразяване. 
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Прочее, логиката е намерила своите решения на този проблем. 
Първото е свързано с неотделимостта на мисленето и езика, от 
което следва, че реалността и на двете се реализира в изказването. 
Второто, че мисълта и нейният езиков изказ могат да се разграничат 
като форма и съдържание, да се абстрахират едно от друго и да се 
разглеждат като нещо самостоятелно.  

И двете решения минават през едно значимо постижение на 
логиците (от Аристотел, та до днес) – създаването на система от 
формални символни записи, чрез която се изразява знанието за 
мисленето; т.е. – своеобразен език („метаезик”) на логиката.  

И ако за логиците „тези проблеми са решени“ и те могат да 
кореспондират безпроблемно по проблемите на логиката, то 
пишещите  учебници по логика (и  преподаващите по тях, които не 
винаги са логици) се натъкват на една основна трудност – как да 
предадат (разкажат, обосноват, разяснят) знанието за мисленето, 
преди още мисленето на тия, на които ще се преподава (разказва, 
обосновава, разяснява) да е проблематизирало самото мислене (като 
чисто и универсално). Нещо повече - как да се обясни на когото и 
да е, че изучаването на „Логика” е необходимо не заради друго, а 
заради това, той да започне да мисли правилно. От гледна точка на 
образователната система е ясно – „Логика” трябва да се учи, защото 
е необходим елемент на същата тази образователна система (както в 
средните, така и във висшите училища). Но как да се обясни на 
обучаемия, че без „Логика” той ще остане неможещ да мисли, а с 
обучение по „Логика” – ще стане можещ. Въпросът, следователно, 
опира до това – как да бъде „подмамен”, как да бъде заинтригуван 
обучаемия. Това означава, че онова, което се „разказва“ в 
учебниците по логика (фабулата им) е в основата на интереса към 
тях, а оттук и към усвояването им. Това, разбира се, не решава 
основния проблем на учебниците по логика – дали може чрез тях да 
се придобие едновременно знание и знаене (умение) на правилното 
мислене. За съжаление, то и не предотвратява допускането на 
грешки и въвеждането в заблуди. 

 
5. „Разказите“ на логиката 
Общо взето има три начина за „разказване“ (фабулиране) на 

логиката.  
5.1. Първият се състои в това, че основната линия на пред-

ставянето следва схемата на мисленето (например: понятие – 
съждение – умозаключение). Към тази линия се „прикрепват” 
определени примери, които трябва да „илюстрират” иначе абстракт-
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ната схема – от една страна, за да я покажат в действие, от друга – 
да ù придадат емпирична „достоверност”.  

5.2. Вторият начин е чрез именуването на логическите схеми. 
Символният запис в логиката все пак има и някакъв именен 
порядък, а чрез това – и придаване на съответна предметна (и 
визуална) стойност. Използването не само на индекси, но и на 
имена дава възможност при класификацията на понятията, 
съжденията и умозаключенията да се изграждат таблици, схеми и 
фигури, които да „онагледяват“. Парадоксалното в случая е, че 
простите форми на мисълта се усложняват, когато към схемата с 
която могат да бъдат онагледени (която е прибавяне на видимост, 
което също вече усложнява), се наслагват нови и нови образи и 
примери. Но това се прави, защото за необученото мислене най-
простите форми на мисълта изглежда „сложни“. То търси „опро-
стяване“ тъкмо в примерите и „онагледяването“, без да си дава 
сметка, че простото няма как да стане по-просто, но със все 
повечето примери става все повече едностранчиво.  

В силогистиката, например, валидните модуси в четирите 
фигури имат собствени имена, които им дават възможност да се 
„подвизават” и като фабулни персонажи – например в прословутото 
мнемонично стихотворение на Петър Севилски (ХІІІ в.) [Виж: 
Кондаков (1975)], което иначе е имало чисто техническото пред-
назначение да спомогне запомнянето.1 Същевременно, често фор-
малният запис подвежда към профанно именуване, което не е 
предвидено в преподаването, но се прилага при ученето. Елемен-
тарен пример: SaP (Всички S са Р), SeP (Нито едно S не е Р), SiP 
(Някои S са Р) , SoP (Някои S не са Р) са формалните записи на 
четирите вида прости категорични атрибутивни съждения, съот-
ветно общоутвърдителни, общоотрицателни, частноутвърди-
телни и частноотрицателни. По реда на записването те би 
трябвало да се четат така, както е записано в съответните скоби. 
Вербалното им възпроизвеждане (главно от обучаемите, но поня-
кога и от преподавателите) ни съобщава за сап, сеп, сип,  и соп, като 
не се знае какво означава всяко едно от тях и дали изобщо означава 
                                                 
1 Впрочем, използването на имена в логиката дава възможност за създаване на 
паралелни фабули, които изкушават не-строгото мислене, но тяхното присъствие в 
един учебник би го отдалечил от предназначението му. Защо, например, начело на 
цялата „дружина” валидни модуси на ПКС (прост категоричен силогизъм) стои 
тъкмо BARBARA – единственият в женски род и единственият, който води до 
общоутвърдително заключение? 
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нещо. Известни подозрения все пак има за „сип“, което се възприе-
ма като абревиатура на словосъчетанието „свободно избираем 
предмет“. 

5.3. Третият начин е чрез фабулиране на самите логически 
схеми. При него не се търси външно на мисловния процес негово 
потвърждение, а вътрешната интрига, при която той се осъщест-
вява. Погледнато през „призмата” на учебника това означава, че не 
е достатъчно да се каже какво е логическото мислене, а защо то е 
такова. Защото за него не е достатъчно да се каже, че е такова, 
защото просто е такова и няма как да бъде иначе; а да се каже защо 
е такова и защо няма как да бъде иначе; защо е така, въпреки че не 
ни се иска и защо няма как да бъде по друг начин, въпреки че много 
ни се иска. Това е фабулата на чистата мисъл с нейната отлика и 
отстраненост от сетивността, но и с ограниченията на езиковата ù 
експликация. За учебниците подобно фабулиране би било не само 
органично присъщо, но и интригуващо (защото е подобно на 
криминална фабула). 

Вторият и третият начин изискват отделно и обстойно 
разискване, затова по-долу ще се спра на първия. 

 
6. Примерът и грешката 
6.1. Заради своята конкретност и илюстративност, за обучае-

мия примерът се оказва по-важен от обяснението и разбирането на 
необходимостта, която може да се проследи в логическата схема. 
Той започва да прикрепя логическата схема към примера, а не да 
свързва примера с логическата схема. Тази, дори не емпирична, а 
визуална „привързаност” към примера фаворизира емпиричната му 
достоверност като основен критерий за валидността на логическата 
схема и оставя на заден план въпроса по силата на каква необхо-
димост мисленето може да постигне своите познавателни цели.  

6.2. Така например, правилото, че с един и същ субект и 
предикат могат да се образуват четири вида прости категорични 
атрибутивни съждения, изглежда валидно или невалидно според 
това какви понятия използваме, за да изградим съждението. Когато 
за S (субект) използваме понятието „студент”, а за Р (предикат) – 
„отличник”, е ясно че можем да съставим и четирите вида съжде-
ния. Ако обаче използваме съответно „ябълка” и „плод” правим 
необоснования извод за невалидност на правилото, защото „знаем“, 
че истина е само общоутвърдителното съждение (и не може да бъде 
неистина), докато останалите са неистина и няма как (емпирично) 
да бъдат истина. Какво всъщност правим? Правим правилото на 
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мисленето зависимо от непосредствения сетивен опит. Заедно с 
това приписваме на мисълта ограниченията на сетивата, а на 
сетивата – възможностите на мисълта. Първото, понеже винаги и 
навсякъде сме виждали плодът „ябълка“ да бъде „плод“, правим 
погрешното заключение, че е невъзможно останалите три съждения 
да имат стойност истина. Второто, защото уж сетивно достовер-
ното съждение (Всички ябълки са плодове) е форма на мисълта, а не 
на възприятието. Няма такъв сетивен опит, който да го потвърди, 
защото това „всички“ (ябълки) нито поотделно, нито заедно е (са) 
предмет на възприятието.   

6.3. Примерът може да изясни или заблуди, но никога не може 
да определи нито логическата форма, нито логическата необхо-
димост. Защото, ако имаше значение подборът на примерите, тогава 
„фабулата на примерите” би се озовала пред две (еднакво неприем-
ливи) възможности. Първата е навсякъде и във всеки учебник да се 
използва един и същ пример, което да потвърждава всеобщността 
на логическата форма и същевременно да подчертава само външ-
ната (в този смисъл – случайна, илюстрираща) обвързаност на при-
мера с формата. Проблемът е, че мисленето (на обучаемия), което 
не може да различи ясно всеобщата форма от отделния пример е 
склонно да сведе всеобщото до отделното и да придаде на при-
мера универсален характер (поради липсата на други подкрепящи 
или конкуриращи примери). Това налага втората възможност – да се 
дават колкото се може повече примери, за да може чрез тях да се 
„затвърди” знанието за формата. Оттук следват нови трудности за 
„фабулата на примерите” – тя да „залее” и „размие” логическата 
форма или да заблуди, че я „опровергава” (когато емпиричната 
верификация на отделния пример влезе в противоречие с логи-
ческата необходимост).  

6.3.1. В тази връзка, отегчителният (за всички учили някога 
„Логика”) пример на Аристотел за смъртността на хората и 
гърците (Сократ) изглежда универсален също като модуса 
BARBARA, когото илюстрира. За разнообразие могат да се посочат 
много други примери илюстриращи този модус от първа фигура на 
простия категоричен силогизъм, но всички те изглеждат банални, 
тъкмо заради своята очевидност. Включително и този силогизъм: 

(1) Всички птици имат крила.  
Пингвините са птици.  
Следователно, пингвините имат крила.  
За мисленето, което не знае логика и – така да се каже – не се 

съобразява с логическите правила, силогизмът е валиден. Само че 
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неговата валидност не се установява по силата на правилата, т.е. – 
по необходимост, а заради това, че изводът изглежда очевиден, т.е. 
емпирично достоверен. Обаче, както се изтъкна по-горе, ние няма 
как да установим по емпиричен път дали „наистина“ всички (без 
изключение) пингвини имат крила. Докато при дадените голяма и 
малка предпоставки, по необходимост (т.е. без никакво съмнение и 
без нужда от верификация) можем да заключим, че всички 
пингвини имат крила. Наистина, тук няма явно противоречие между 
логическа необходимост и сетивна достоверност, защото като че ли 
крайният резултат е един и същ. А щом крайният резултат е един и 
същ, казват някои, какво значение има как сме стигнали до него. 
Всъщност, крайният резултат е различен, защото и пътищата са 
различни. Примерът илюстрира дедуктивния метод на заключаване, 
докато емпиричната аргументация принципно напуска този метод и 
заключава по индукция. Доколкото пък тази (и изобщо – такава) 
индукция не е нито пълна, нито селективна, нейният извод не е по 
необходимост (както е спазените правила на дедукцията), а по 
възможност [Виж. Сотиров (1990)]. 

Всъщност, тук става дума за допускане на една основна грешка 
– да се „оценява“ изводът в дедуктивното умозаключение, все едно 
е постигнат по индуктивен път. Методологично неподготвеното 
мислене е склонно да игнорира предпоставките и правилата на 
дедуктивната схема и да предприема емпирична „критика“ на 
извода, само защото така му изглежда „правилно“ и „справедливо“. 
Всъщност, то е равносилно на субституиране на логическата 
небходимост със сетивна „достоверност“ и, което е по-важно – 
подмяна на всеобщността (на формата, правилата, законите, 
резултатите на познавателните процеси), гарантирана от необходи-
мостта, с отделния случай, постановяван от „поривите“ на емпирич-
но доверие. Предоверяването на сетивния опит и игнорирането на 
логическата необходимост може да доведе до познавателен 
релативизъм, а защо не – и до практическа безизходица.   

6.3.2. За да не сме голословни, нека да видим какво ще се 
получи, ако в логическата форма съждение свържем пингвините не 
с крилете, а с летенето, и го експонираме както в първа, така и във 
втора фигура на логическата форма на простия категоричен 
силогизъм. 

(2) Всички птици летят.  
Пингвините са птици.  
Следователно, пингвините летят. 
(3) Всички птици летят.  
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Пингвините не летят.  
Следователно, пингвините не са птици.  
И при двата примера емпиричната достоверност като че ли 

„оборва” иначе необходимата логическа връзка, а с това – и нейната 
всеобщност. Но, ако се вгледаме, ще видим, че логическата форма 
на (2) и (3) е според правилата на простия категоричен силогизъм, 
които са спазени. Пример (2) е в I-ва фигура на простия категоричен 
силогизъм, модус BARBARA, също както и пример (1). Общите 
правила изискват: а/ средният термин М (в случая – „птици”) да е 
разпределен поне в една от предпоставките – той е разпределен в 
голямата, където е субект на общо съждение; б/ крайните термини 
да не могат да са разпределени в извода, ако не са разпределени в 
съответната предпоставка – тук малкият термин S (в случая – 
„пингвини”) е разпределен в малката предпоставка, защото е субект 
на общо съждение, разпределен е и в извода; в/ от две утвърдителни 
предпоставки да следва утвърдителен (независимо дали е общо- или 
частно-) и само утвърдителен извод, което също е спазено. Според 
правилата на първа фигура пък голямата предпоставка трябва да е 
общо съждение, а малката – утвърдително; което също е спазено. 
Поради това и изводът по необходимост е: „Пингвините летят” 
(Всички пингвини летят). При (3) е същото – ако „проверим“ този 
модус от II-ра фигура според общите и специалните за тази фигура 
правила, ще установим, че той е правилно построен, а заключението 
„Пингвините не са птици“ е изведено по необходимост и, 
следователно – валидно. 

6.3.3. Методологически неподготвеното и емпирично „прико-
вано“ мислене обаче смята, че този изводи влизат в противоречие с 
емпирична реалност, за която е „знайно“, че пингвините не летят и 
все пак са птици. То не може да се примири с това, ето защо 
предпочита да приеме логическата форма за дефектна. Заклю-
ченията и в двата примера обаче са изведени по необходимост, без 
да се нарушават правилата и не може да се каже, че са неправилно 
построени. Дилемата на какво да се довери: на необходимата връзка 
между мислите или на видимостта, не е присъща на методологично 
последователното мислене. За него не е характерно да си казва: „Не 
може да бъде, пингвините не летят и са птици. Значи изводът е 
грешен.” Но ако се направят привидно правилните изводи „Пингви-
ните не летят” и „Пингвините са птици“, то те, първо, са в нару-
шение на логическите правила, второ, не са изведени по необхо-
димост и, трето, нямат валидност.  
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6.4. Отстъпването от логическата необходимост и резигнацията 
със случайността на възприятието, представата и интуицията води 
до допускане на три свързани една с друга грешки. Първата е, че за 
да направим „правилния” (според нас) извод, ние започваме да 
нагаждаме спрямо неговата „правилност” предпоставките; втората – 
че обвързваме правилността със субективната убеденост (която е 
повече интуитивна, отколкото основателна), а третата – че виждаме 
грешката в извода, а не в предпоставката, където всъщност тя е. 
Правилността се гради на връзки между мислите по необходимост, 
а не по възможност; необходимостта води към истината, а въз-
можността – към интуитивната убеденост в случая. Ако разсъжда-
ваме „по необходимост”, трябва да видим и каква е необходимата 
връзка. Най-просто тя е следната: ако на всички елементи на даден 
клас (род) принадлежи някакъв признак (летене), то този признак по 
необходимост ще принадлежи и на всички елементи на някакъв 
особен под-клас (вид) в този клас; т.е. ако е истина, че всички птици 
летят и ако е истина, че всички пингвини са птици, то тогава по 
необходимост ще е истина и че всички пингвини летят. В пример 
(3) необходимостта „описва“ друга траектория: ако на всички 
елементи на даден клас (птици) принадлежи някакъв признак 
(летене), а нито един елемент от друг клас (пингвини) не притежава 
този признак, то нито един елемент на втория клас не принадлежи 
като елемент на първия.  

Наистина, могат да се подберат множество примери, които да 
илюстрират една или друга логическа форма или връзка, но нейната 
правилност и валидност по никакъв начин не зависи нито от 
образната яркост, нито от броя на примерите, което прави необос-
новано разточителството с тях. Така или иначе, фаворизацията на 
„примера” подменя знанието за всеобщността и логическата 
необходимост на чистото мислене, „замърсява” го с емпиричен 
материал и затруднява неговото разбиране и усвояване. Тя също 
води и до създаването и разпространението на определени заблуди, 
приемани безкритично, въпреки че те са плод именно на пренеб-
регнатата необходимост и „достоверната“ емпирия. 

 
7. Вместо заключение 
7.1. Трите заблуди 
Първата: мисленето е еволюирало от сетивата, а сетивата сякаш 

могат да „мислят”.  
Втората: сетивната способност на всички живи същества може 

да се сведе до човешката, просто е по-несъвършена от нея.  
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Третата е с две вариации: а/ мисленето е възможно без език, то 
е физиологичен процес; б/ животните също могат да си съобщават 
чрез подобни на език системи, които хората не разбират. 

7.2. Какво не могат сетивата? 
Дебатът върху основанията и опроверженията на тези заблуди 

е задача на друг текст, който е продължение на този. Като завършек 
на този и като връзка със следващия резюме на констатациите във 
връзка с първата заблуда. Това, че сетивата не само не „мислят”, но 
и няма как да „мислят”, колкото и съвършени да са е възможно да 
се установи само от мисленето и то в сравнение с неговите 
способности. Способността на мисленето да „схваща“ общото и да 
обобщава е непосилно за сетивата – те нито могат да „възприемат” 
общото, нито могат по какъвто и да е начин да обобщават 
(представата като сетивна способност и без да е осмислена не 
обобщава, а компилира). Без мисленето (като нещо радикално 
различно от сетивата) техните „данни” нямат никаква стойност, 
защото сетивата, за разлика от мисленето, не могат: а/ да 
анализират, нищо че отделните сетива се наричат анализатори; б/ 
да (се) абстрахират; в/ да извършват операцията отрицание; г/ да 
работят в условен режим; д/ да установяват възможност и 
необходимост. И не само не могат, но няма как да се научат и да 
започнат да могат. Изброените способности (и не само те) са само 
мисловни. Те не се „зараждат“ в сетивата, не се „развиват“ в тяхната 
„еволюция“; те са дадени на мисленето изначално, а не са 
придобити и инкорпорирани в него отвън. Сетивата са 
„помощници“ на мисленето, а езикът – негово „продължение“; но 
нито едното, нито другото могат да да бъдат мислене или да го 
заменят. 
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Абстракт: Докладът предлага обзор на научна литература, 

изследваща негативните последствия върху взаимодействията със 
средата, резултат на неудовлетвореност от образа за тялото при хора с 
физически недостатъци, кожни и др. заболявания рефлектиращи външ-
ността на засегнаитте индивиди. Освен представените доказателства 
за проблемите, с които тези хора се сблъскват в социалните си 
взаимодействия, в доклада се обръща внимание на отрицателните, макар 
и безмълвни реакции, получавани от околните. В цялост, негативният 
образ за собственото тяло афектира качеството на живот, прово-
кирайки притеснителност и нежелание за социализация и е предпоставка 
за хранителни и поведенчески разстройства дори при физически здрави 
хора, стремящи се да се съответстват на популяризираните „модели” и  
„еталони” за  формите и мерките на тялото или общо за вънпността. 

Ключови думи: самооценка, образ за тялото, физически недо-
статъци, взаимодействия, качество на живот 

 
Summary: This paper presents а review of research concerning social 

interaction difficulties encountered by people with visible differences, 
disfigurement, various skin conditions and those, who are dissatisfied with their 
body image. Research demonstrate evidence of negative experiences and show 
that in addition to problems in social interaction people with visible diffrences 
experience negative reactions from members of the general public, even if 
nothing was said. In general, body image dissatisfaction appears to have a 
negative impact on wellbeing, including social anxiety, social avoidance, eating 
disorders, etc. There is a high premium placed on appearance in our society 
which in many cases intensifies the effects of attractiveness. Many physically 
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healthy people are dissatisfied with their body image and desire to conform to 
the social standards, feeling under pressure to establish a "normal" appearance 
in order to fit into the realms of what is acceptable.  

Keywords:  self-esteem, body-image, disfigurement, interaction, well-
being   

 
 
Психосоциалните нежелани ефекти при хора с негативен обрз 

за тялото (с вродени и придобити физически недостатъци, над-
нормено тегло, проблематични състояния на кожата в следствие на 
онкологични заболявания и терапията им, белези от травми, 
катастрофи и др.) са изследователски въпроси с неоспорима 
значимост в разглеждането проблематиката за връзките между 
неудовлетвореността от образа за тялото и влошеното качество на 
живот при засегнатите индивиди. 

Отчитайки повишаването на неудовлетвореността от образа за 
тялото в последните години редица анализи и проучвания адресират 
причините и мотивите за нея при соматични (дерматологични, 
стоматологични, гинекологични, ендокринологични, онкологични) 
заболявания, психични разстройства (нарушения на хранителното 
поведение, дисморфофобни и др. поведенчески разстройства) и 
нейната негативна рефлекция върху социалната интеракция, адап-
тацията и междуличностните и дългосрочните партньорски взаимо-
отношения. Ръмзи и Харкорт определят психологията на физиче-
ските недостатъци във външността по отношение последствията им 
върху функционирането на личността в средата като едно от 
основните направления в психологията на външността [1, с.20]. 
Разглеждайки самооценката при личности с физически аномалии 
Соколова заключава, че от средата на 20 век могат да се различат 
две основни направления в психологичните изследвания на 
външността. Първото адресира образа за тялото, като зависим от 
различни фактори и общата самооценка, а второто - разбирането за 
емоционално-ценностното отношение (значимост, ценност и удов-
летвореност) към образа за тялото в контекста на Аз концепцията 
[2, с.71]. Съобразно Скогаревски и Сивуха, именно удовлетво-
реността от образа за тялото показва най-удачно психологичното 
функциониране на индивида. Скугаревски и Сивуха дефинират 
„образа за собственото тяло” като комплексен конструкт, който 
отразява емоциите, чувствата и убежденията на индивида по 
отношение на степента на удовлетвореност от частите на тялото и 
негови характеристики, [3, с. 40]. Според Черкашина, физическият 
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Аз-образ е една от главните съставни на Аз-концепцията и нега-
тивната оценка за него повлича след себе си съществено снижаване 
и на самооценката [4, 71]. 

 
Негативният образ за тялото има сериозни психологически 

последствия върху  живота на индивида 
 
Когато човек преживява неудовлетвореност от тялото си, това 

влияе на самооценката му [5, с.800]. Изследователи и теоретици 
безусловно приемат, че самооценката играе важна роля като 
регулатор на поведението и действията на личността, влияе на 
ефективността и успешността в определени етапи във различните 
жизнени дейности на личността, определя последващите процеси на 
саморазвитивето и личностното усъвършенствуване, целите и реа-
лизацията. От самооценката зависи в известна степен построяването 
на хармонични отношения с другите. Приема се, че общата само-
оценка е комплекс от представи на човека за самия себе си, относно 
собствените качества, външност, достойнства и добродетели и 
недостатъци. В цялост, самооценката е това, как човека се отнася 
към самия себе си и не е тайна, че занижената самоценка повлиява 
негативно дейността и взаимоотношенията му, рефлектира профе-
сионалните му изяви и личностна реализация, социалната адаптация 
и общуването.„Хората с ниска самооценка чувстват, че сякаш 
няма много смисъл в тяхното съществуване, че е по-вероятно да 
загубят, отколкото да успеят, че са по-малко компетентни от 
другите около тях”, обобщава Герчева-Несторова [6, с.126]. 
Според Стаматов и Минчев, при ниската самооценка се проявяват 
страх и несигурността, че индивида не е харесван, че ще бъде 
отхвърлен или неприет от другите, като желанието му да бъде приет 
от другите се сблъсква със страха от отхвърляне и с чувство на 
непривлекателност, събуждащи от своя страна защитни механизми 
[7, с. 251–253].  

Резултатите от редица научни изследвания доказват, че неудов-
летвореността от образа за собственото тяло е фактор за общо 
занижена самооценка и степента на неудовлетвореност от този 
образ може да оказва съществено влияние на характеристиките на 
афективното и когнитивното състояние на човека предопределяйки 
неговото поведение, качество на живот и здраве [3, с. 47]. Доказано 
е, че притесненията на хора с видими физически особености са 
многократно по-големи от тези на другите хора, които се вписват в 
стандартния континиум на социалните естетически критерии [8]. 
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Физическите недостатъци могат да провокират дълготрайно и в 
голяма степен неприятни емоции у засегнатите, които осъзнават как 
околните реагират на тези недостатъци с резервираност и неже-
лание за интеракция [1, с. 12]. Независимо, дали датират от самото 
раждане или са получени в процесите на жизнения път, физиче-
ските недостатъци могат да имат сериозни психологически послед-
ствия за индивида. Те включват обратен ефект по отношение 
качеството на живот. Социалната интеракция бива съпроводена с 
редица предизвикателства въпреки, че повечето от тези индивиди се 
адаптират към обстоятелствата. Отношението към външността като 
към доминиращ аспект в общата представа за себе си и несъвпа-
дението между реалната и желаната външност при хората с физи-
чески недостатъци се очертава да е главната причина за занижената 
им самооценка [9]. В определението за саморазрушителното пове-
дение Стаматов и Минчев включват различни условия, между които 
и „оправдаване на ниската самооценка, особено за телесния Аз-
образ” [7, с. 397]. Емоциите и убежденията по отношение образа за 
тялото предполагат и включването в определено поведение – като 
напр. избягване на огледала или често претегляне на теглото и др, 
когато този образ е негативен [3, с. 40]. Индивиди с собености и 
различия във външността са поддатливи и на прекомпенсация. С 
помощта на грим, дрехи и стил на косата, те се опитват да създадат 
един приемлив, „нормален” общ вид в страха, че „истината” може 
да бъде разкрита от другите [1, с. 114] 

Доказана е връзката между това, как индивида се възприема и 
това, как той интерпретира мнението на другите за него и ако един 
човек с физически недостатъци изживява негативна емоция в со-
циалните си интеракции, получаването на отрицателни реакции от 
тях може да занижи самооценката му. [10, с. 282]. Научните из-
следвания до този момент са установили разлики в поведението на 
другите хора при среща с някого, който притежава неспецифични 
особености във външността си; така например, установено е, че 
хората допускат обикновено по-голямо физическо разстояние 
между себе си и човек с някакво обезобразяване на лицето [1, с.103–
104]. Еволюционните психолози обясняват подобно поведение с 
„вродена” неприязън, защото външността е част от еволюционната 
адаптация в подсигуряването на оцеляването на вида [5, с. 796]. 
Физическите характеристики от външността подават невербални 
сигнали за наличието или не на репродуктивен потенциал, свързани 
с нивата на естроген и прогестерон [11, с. 133].   
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Сериозни последствия върху социалните и физически дейности 
и професионалните ангажименти, както и общо занижено качество 
на живот показват резултатите от клинично проучване от 2015 г. 
проведено у нас върху 191 пациенти с тежки и хронични кожни 
аболявания, от които най-младия е на 18, а най-възрастния пациент 
– на 89 години [12]. Влошено качество на живот при засегнати от 
определени кожни заболявания с много силен ефект върху ежеднев-
ните дейности като работа и училище (56,5%) и личните взаимо-
отношения (29,33%), отчита друго изследване с 86 участници, 
провеждано в периода 2012–2015 г. в България [13]. За подобни 
последствия сигнализират резултатите от изследвание върху качест-
вото на живот при хора, засегнати от витилиго, проведено в САЩ  
през 2016 г. – влошено качество на живот в контекста на личните 
взаимоотношения на афектираните [14] .  

 
Индивидът вижда себе си различно от това как го виждат 
другите и физическите привлекателните не изпитват 
обезателно удовлетвореност от образа за тялото си 

 
През 70-те и 80-те години на миналия век години започва да се 

наблюдава известен изследователски интерес към образа за тялото, 
като следствие увеличаването на случаите на разстройства на пове-
дението на хранене и растящите тенденции на обща неудовлет-
вореност по отношение образа за тялото [1, с. 143]. Всъщност, още 
през 1960-те години спорадични публикации алармират, че по-
голямата част от пациентите на пластичните хирурзи в САЩ са с 
проблеми в социалната си адаптация. Наличието на подобни проб-
леми най-вероятно може да се обясни с това, че пациентите на 
пластична хирургия разбират физическата красота като ценно 
качество, но не определят себе си като физически красиви [5, с. 799 
– 800]. Индивидът вижда себе си различно от това как го виждат 
другите. Физическите привлекателните не изпитват обезателно 
удовлетвореност от външността си; отношението към тялото и 
собственото възприятие за него могат да предопределят предста-
вите на индивида за това, как той изглежда в очите на околните, а 
отношението към тялото бива съответно повлиявано от множество 
фактори (като реакцията на обкръжаващите, облеклото и др.) [3, с. 
41]. Изследване с две групи жени, представени последователно пред 
група мъже рапортува, че жените, получили положителни отзиви от 
околните мъже за външността си, рапортували след това за общо 
по-висока самооценка от жените, които не получили подобни 
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вербални отзиви [15]. Според Черкашина, всяко несъответствие на 
собствените конституционлни характеристики към съществуващите 
стандарти извиква безпокойство у човека [4, с.74]. Така например, 
теглото на общата телесна маса се явява предиктор за неудов-
летвореност от телесния образ у много млади жени, а нарушения 
образ за тялото при състояния на нервна булимия се явява най-
важния фактор за риск за развитие и поддържане на психичното 
разстройство. Тези и подобни състояния се предизвикват от несът-
ветствието на параметрите на тялото и социалното въздействие [3, 
с. 46–47].  

Жените като цяло са недоволни от външния си вид и това 
недоволство произлиза от родителите, училището, връстниците и 
медиите, т.к. медиите играят значителна роля в това, как жените 
виждат телата си и слабите жени се възприемат популярно като 
здрави, с привлекателна външност и щастливи взаимоотноше-     
ния [16]. Скогаревски и Сивуха привеждат като доказателство за 
връзката между образа за тялото и нервната булимия резултатите от 
емпирични изследвания, показващи позитивна корелация между 
телесната маса и неудовлетвореността от тялото. В този контекст 
авторите извеждат, че образа за собственото тяло е конструкт, 
обединяващ перцептивни и оценъчни елементи, от съществено 
значение за клиничната диагностика [3, с. 46–47]. Съобразно Кеш, 
съществуващата в съзнанието на индивида когнитивна схема за 
външността му се сформира под въздействие на предишен опит 
(като социализацията и междуличностното общуване), физическите 
характеристики и личностните качества, като тази схема повлиява 
поведението и емоциите на човека [17].  

Доказано е, че доколко човек самоопределя себе позитивно или 
негативно по отношение външността си се определя в известна 
степен от оценката на околните за нея [18 ]. Изследване, проведено 
в САЩ върху общо 162 момичета, на възраст от 5 до 8-годишна 
възраст докладва през 2006 г. че момичета, разглеждащи кукли 
Барби имат по-ниско самочувствие и желание за по-слаба форма на 
тялото, отколкото момичетата, поставени в други условия на експо-
зиция, без достъп до Барби. Според изследователите, получените 
резултати предполагат, че дори ако тези кукли престанат да функ-
ционират като ролеви модели, създадената вече от тях представа за 
нереалистично слабо тяло може да повреди самооценката за тялото 
на подрастващите момичета във времето и провокира риск от 
нарушено поведение на хранене и флуктации в теглото [19]. Срав-
нително проучване върху самооценката за телесния образ съобщава, 
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че жените недоволни от телесния си образ често имат ниско 
самочувствие и се чувстват засегнати от това, което обществото 
описва като „идеалната жена”. В опитите да отговорят на нереали-
стичните очакания за по-слаба фигура, те могат да бъдат засегнати 
от хранителни разстройства, а неудовлетворението от образа за 
тялото и ниското самочувствие за него могат да провокират 
негативно социално поведение. Негативното поведение може да е 
резултат и от подлагането на екстремална диета. [20]. Жени със 
занижена самооценка за външността си могат да проявяват 
тенденция към известна агресия в поведението си, проявявайки я не 
само към по-атрактивни жени, но и в общото си социално пове-
дение и взаимоотношенията с другите [21]. 

Изследванията в цялост са единодушни в заключенията си, че 
хората с физически недъзи и проблематична външност (в резултат 
на тежко акне, пигментации, заболявания, белези от травми, ката-
строфи и хирургическа намеса и др. изпитват неудовлетвореност от 
телесния си образ и респективно, относно степента на физическата 
си привлекателност. Те срещат затруднения със себеприемането и в 
социалната си интеракция с другите. Тези затруднения предполагат 
негативни емоции, занижена социална адаптивност, страх от 
социализация и нежелание за общуване , негативна афектираност и 
дистанциране, нежелание за социални контакти със средата, както и 
плахост, срамежливост, необщителност, скрита агресия, някои 
поведенчески разстройства и др. Нивото на субективна значимост 
на външността (местото, което телесния образ заема в структурата 
на Азконцепцията) и в частност, негативния образ за собственото 
тяло корелират с ниската самооцнка. Негативният образ за собстве-
ното тяло се проявява като потенциална бариера в постигането 
личностни цели, реализирането на романтични отношения, извърш-
ването на определени дейности, изразяващи за индивида важна част 
от себе си и имащи отношение към себеактуализацията и разви-
тието на личностния потенциал. 

Изследванията показват, че не само при засегнатите индивиди, 
но и при физически здрави хора неудовлетвореността от образа за 
тялото е често срещана, в резултат влиянието на непосредствената 
среда (напр. негативни изказвания от членове на семейството, парт-
ньора и други, значими за личността хора; вербални подигравки по 
отношение на теглото, зрението, формата на ушите, ръста и др. и 
поставянето на пежоративни прякори), както и на социокулту-
ралните фактори, посредством популяризираните в масмедийното 
пространство т.нар. „модели” и „еталони” за красота и физическа 
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привлекателност. Въпреки, че хората твърдят, че външността не е 
от значение, техните действия показват друго [22]. Съзнанието за 
собственото тяло, приемането, нагласите и емоционално-ценност-
ното отношение към него репрезентират в някаква степен общото 
отношение на човека към самия себе си. Изследвания, проведени 
върху повече от 2000 жени и мъже рапортуват за позитивна коре-
лация между самооценката и степента на задоволеност от образа за 
тялото си [23]. Изследването на образа за тялото и рефлекцията на 
неудоветвореността от него върху социалните и междуличностните 
взаимодействия се утвърждава като силно актуална проблематика, 
която повдига необходимостта от задълбочени изследвания на 
физическия аспект от концепцията на личността, в контекста на 
механизмите на самооценката, личностното възприятие за себе си и 
себеприемането в дискурса на психичното здраве и емоционалното 
благополучие на личността. 
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ЕФЕКТИ НА ВЪНШНОСТТА В РОМАНТИЧНИТЕ 
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Абстракт: Редица изследвания хипотезират за външността като 

променлива с превалиращи ефекти върху социалната интеракция на 
личността и взаимодействията с другите. Въпреки, че тези ефекти не са 
постоянни и цялостното впечатление търпи промени в развитието на 
отношенията, някои от тях са отчетени като субстанциални в избора 
на партньор в личен план. Рефлектирайки необходимостта от повече 
осведоменост, този доклад анализира предходни изследвания върху 
проблематиката за ефектите на външността в романтичните и брачни 
взаимоотношения, като разглежда не само първоначалните ефекти на 
външността, но и тези върху динамиката на дългосрочните междупо-
лови взаимоотношения, както и еволюционни обяснения за ролята на 
външността в репродуктивния избор. 

Ключови думи: външност, физическа атрактивност, междуполови 
отношения, романтични връзки, брак 
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Summary: Reflecting the strong need of more awareness of appearance 

effects this paper overviews published research on appearance and dating and 
marriage. Accent is given to the notion that an important and possibly crucial 
effect of appearance is concerned not simply with some instantaneous effects 
upon the perceiver, as a potential partner but with how it affects the dynamics of 
gender encounters. Studies of long-term and marriage partnerships are 
mentioned, and questions of whether partners are similar to each other in 
appearance and/ or whether beautiful individuals become involved with 
prestigious and wealthy partners are examined. Research on psychological 
effects of having a physically attractive partner, and on relationship between 
appearance and evolutionary explanation of why people tend to choose a 
physical attractive person for reproduction are also taken into consideration. 
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Атрибуция на характеристики от външността към личностни 
качества, социално положение и статус в романтичните 

взаимоотношения и в брака 
 
Външността и нейното участие във жизнената дейност на 

индивида е актуален изследователски въпрос с отношение към 
здравето и психичното благопполучие. Този фундаментален въпрос 
бе сравнително неглижиран от изследователите до близкото минало 
[1, с. xiv]. През последните две десетилетия обаче, проблематиката 
за външността придобива все по-голяма актуалност в изследването 
на механизмите на влияние на външността върху поведението, 
взаимоотношенията, социалната адаптация и дори върху качеството 
на живот на съвременния човек. Въпреки, че степента въздействие и 
влиянието на външността в дискурса на междуличностните взаимо-
действия не е точно измерима, изследването феномена атрибуция на 
качества от външността към такива от характера  придоби актуален 
характер вследствие недостига на информация в анализирането на 
този феномен от една страна и наблюдаваната всеобща склонност 
характеристики от външността да се интерпретират като визуални 
носители на морални качества и личностни характеристики, от 
друга. В изборът на партньор за романтични и дългосрочни отноше-
ния, привлекателните физически характеристики обикновено биват 
атрибутирани към позитивни, социално приети, желани и търсени 
личностни качества, които нямат външен изразител – като лоялност, 
доброта на характера, доброта, нежност, искреност и др. На физи-
чески привлекателните се приписва повече отзивчивост и отговор-
ност, очарование, чувствителност, топлота и чувственост [2, с. 417]. 
За тях се приема, че имат по-добър живот от другите в контекста на 
по-успешен избор на брачен партньор, повече възможности за 
професионално издигане и такива хора често се определят на базата 
на външността си като искрени, честни и добронамерени [3, с. 798]. 
Човекът съди за другите не само до думите и постъпките им, но и 
по тяхната външност, която се оценява често неосъзнато и 
интуитивно и особено, когато все още никакви думи не са били 
произнесени и никакви постъпки не са били извършени [4, с.8]. 
Айзенк и Айзенк (Eysenck & Eysenck) обобщават, че ако един мъж е 
забелязан в социалното пространство с красива жена, оценката за 
него се повишава веднага и обратно [5, с. 39].  

За това, че един човек може да бъде възприет по-позитивно в 
зависимост от физическата привлекателност на партньора (парт-
ньорката) си, Степанов дава пример с резултати от изследване, 
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проведено с две групи. Пред първата един мъж се появява в ком-
панията с физически привлекателна и аккуратно облечена жена, а 
пред втората – с жена с непривлекателна телесна външност и не-
марливо облечена. В първият случай групата приписва на мъжа 
повече предполагаеми положителни качества и има общо по-поло-
жително мнение за него, отколкото втората група, която му при-
писва повече отрицателни черти на характера и дори по-нисък 
интелект [4, с. 20]. Анализирайки участието на физическата атрак-
тивност в стереотипизирането на определени роли в междулич-
ностните взаимоотношения Бар-Тал и Сакс (Bar-Tal & Saxe) 
рапортуват, че ако нечия съпруга е определена от околните като 
физически атрактивна жена, тя е възприемана и като потенциален 
притежател на желани в брачните взаимоотношения личностни 
характеристики в по-голяма степен, отколкото ако е била охарак-
теризирана първоначално като физически неатрактивна [6].  

Привлекателността и усмивката на лицето са своеобразни 
индикатори за притежание на позитивни личностни качества, при-
писвани стереотипно поради липса на по-информативен и простра-
нен контакт на хора с приятен външен вид и усмивка на лицата си. 
Вече е известно, че взаимодействайки със стереотипите и очаква-
нията, лицето и характеристики от външността повлияват впечат-
лението и оценката за някого и неговите или нейните психологи-
чески качества [7]. Съпоставяйки резултатите от проучвания върху 
ефектите на физическа привлекателност във външността и в част-
ност тази на лицето и механизмите зад личностното въздействие в 
интеракцията с околните, Бул и Ръмзи (Bull & Rumsey) заключават, 
че физическата привлекателност на лицето е възможно да корелира 
с различни атрибути на въздействие и в непринудения контекст на 
междуличностното взаимодействие индивид с атрактивна външност 
е считан за по-убедителен, а физическата привлекателност детерм-
инира и в известна степен общата ефективност на въздействието му 
върху другите [8, с. 75-79]. Макар, че физическата привлекателност 
се възприема и третира индивидуално, тези с по-атрактивната 
външност получават преференциално отношение от другите [9].  

Физически привлекателните хора привличат повече към себе 
си и хората харесват повече физически привлекателните, отколкото 
физически непривлекателните индивиди [2, с. 417]. Въпреки, че в 
социалното интерпретиране на външността често се изхожда от нея 
като за признак за общественото положение на човека и неговите 
ролеви функции, изследователите са единодушни, че признаците на 
атрактивност в телесните и физическите измерения на външността 
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са водещ критерий в селекцията на партньор за лични и интимни 
взаимоотношения и участието на външността в инициирането на 
подобни взаимоотношения не се поставя под съмнение. В селек-
цията и избор на такъв партньор, външността (физическата привле-
кателсност, в частност) е важен фактор и отделни аспекти от нея се 
възприемат като признаци и маркери за търсени личностни харак-
теристики и качества независимо, че тези аспекти не индикират, 
нито предполагат наличието на подобни желани личностни ка-
чества или добродетели. 

За въздействието на физическите характеристики върху окол-
ните се хипотезира още през 1921 г. от Перин (Perrin), а частичен  
изследователски интерес към потенциалните ефекти на външността 
провокират Фенстерхаим и Треселт (Fensterheim & Tresselt), които 
през 50-те години на миналия век извеждат субективния фактор то 
водещ в оценяването на това, кой човек е привлекателен и кой не е. 
Уар и Кнапър (Warr & Knapper) добавят по-късно, че оценъчното 
възприятие на наблюдателя е подвластно на рамка от общи социал-
ни критерии [8, с.282]. Въпросите за психологическите механизми 
на външността, влияещи върху междуполовото привличане и офор-
мянето на партньорски двойки провокират спорадични изследвания 
през 70-те години. Маккелви и Матюс (McKelvie & Matthews) 
хипотезират относно сигнификантната роля на външността в тези 
процеси [10]. Нида и Уилиямс (Nida & Williams) продължават из-
следването на Маккелви и Матюс, извеждайки нови, пилотни пред-
положения - че един човек бива възприеман от околните по-пози-
тивно, както и му се атрибутира по-висок социален и материален 
статус отколкото всъщност притежава, ако е с физически атрак-
тивен брачен партньор до себе си [11].  

Първоначалните изследвания, провеждани през 60-те и 70-те 
години по тази проблематика хипотезират като цяло, че външ-
ността, в разбирането на физическата привлекателност е вероятно 
да играе главна роля в романичните взаимоотношения [8, с. 10]. 
Теоретичният „пазарен” модел на Мурстийн (Murstein) от 1972 г. 
обаче предлага друго обяснение. Според него, хората предпочитат 
да избират за себе си такива партньори, с които имат сходна степен 
на привлекателност, а дисбаланса във физическата привлекателност 
между партньорите се компенсира (от по-непривлекатления 
партньор) с финансова обезпеченост и социален статус. Изведените 
резултати от последващи изследвания върху факторите, афектира-
щи междуполовото привличане индикират, че хората се ориентират 
или към партньори със сходна степен на физическа привлека-
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телност или към такива, които вместо нея могат да предложат други 
социални значими и желани стимули - като престиж, богатство и 
статус. Доказателствата в подкрепа на хипотезата, че хората сключ-
ват брак или с партньори със сходна степен на физическа привле-
кателност или с такива, които компенсират липсата на подобна с 
друго като финансова обезпеченост или престиж натежават в нейна 
полза [8, с. 39].  

 
Външността – еволюционен признак за репродуктивен 
потенциал в обмяната на сигнали с потенциалния  

брачен партньор 
 
Във „Феноменът на физическата атрактивност” (The Physical 

Attractiveness Phenomena, 1985) Пацър (Patzer) обобщава, че психо-
социалните проявления на физическата привлекателност намират 
обширни приложения в цялостната съзнателна дейност на човека и 
че привлекателността на човешкото лице играе много динамична, 
макар и донякъде неразгадана роля в междуличностните взаимо-
действия [9]. В романтичните взаимоотношения и партньорски 
връзки, атрактивността на физическите характеристики от външ-
ността се може да се проявява дори като решаващ показател. 
Физическата привлекателност играе сериозна роля в общуването 
между двата пола въпреки, че малцина осъзнават дълбочината на 
нейното въздействие [5, с. 40]. Аспекти от външността на човеш-
кото лице се интерпретират като индикация както за здраво-
словното състояние на индивида.  

Изследвания върху избора на партньор в личностните взаимо-
отношения между двата пола провеждани в реални условия 
допускат вероятността, че именно лицето е точно тази част от 
външността, която е решаваща в този начален избор въпреки, че 
ефекта на атрактивност не е постоянен във времето[8, с. 5]. Бул и 
Ръмзи правят опит за универсална дефиниция на феномена „физи-
ческата привлекателност на лицето”, базирана върху предходни 
изследвания по проблема. Според тях, социалната психология 
разбира общо физическата привлекателност на лицето като основна 
независима променлива, подвластна на множество културални и 
социални фактори, критерии и индивидуални предпочитания [8, 
с.279]. Въпреки, че универсална дефиниция за привлекателност не 
съществува per se, авторите извеждат два водещи критерия – 
сходство с останалите индивиди и билатерална симетрия. Най-
общо, симетрията по отношение на лявата и дясната половина на 
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лицето, както и лице, което е нито много голямо, нито много малко 
в съотношение с общите размери на тялото се възприемат като 
приятни за човешкото око и са най-близо до определението за това, 
кое е „красиво лице” [3, с. 98]. 

Независимо от културалните особености и тези на расите, хора 
с мек овал на лицето, сравнително големи очи и устни, разширените 
зеници, повдигнатите вежди, добър вид на зъбите и широката 
усмивка са някои от общовалидните за човечеството маркери за 
привлекателност [12]. Подобни маркери се асоциират с признаци на 
здраве, младост, репродуктивност и сходство с останалите индиви-
ди. За социално атрактивни всеобщо се приемат характеристиките, 
асоциирани с качеството на кожата на лицето (гладка и чиста кожа, 
свеж и еднороден тен), защото те комуникират добър здравословен 
и дори добър социален статус на притежателя им - човек, който има 
възможност и ресурси да полага грижи и отделя време и средства за 
здравето си. Проучвания върху важността, която хората придават на 
денталната естетика на усмивката си посочват, че до 5 години след 
ортодонтско лечение и естетични дентални процедури хората 
продължават да сравняват зъбите си с тази на другите [8, с. 272].  

Физическата привлекателност във външността се оказва 
доминиращ критерий в репродуктивния избор, защото въпреки 
наличието на известни различия в стандартите и индивидуалните 
предпочитания за нея, тя се явява маркер за репродуктивен потен-
циал и такъв за позитивни атрибути на личността, търсени в 
дългосрочните партньорски отношения . В процесите на селекция 
на партньор в областта на личните и интимни взаимоотношения, 
привлекателната външност или поне липсата на физически недо-
статъци във външността предполага да е част от еволюционната 
адаптация в подсигуряването на оцеляването на вида и външността 
се явява вид гаранция за успешен репродуктивен избор в процеса на 
естествен подбор [3, с. 796]. Още Дарвин упоменава външността 
като средство в репродуктивния подбор. Всъщност, в миналото, 
когато физическото здраве и репродуктивните способности на 
жената не са били установими с помощта на изследвания, по 
външността и нейните физически характеристики, заедно с цвета и 
състоянието на кожата, зъбите и др. признаци се е съдело за общото 
здравословно състояние и репродуктивни възможности.  

Още през 30-те години на миналич век, английският генетик 
Роналд Фишър (Fisher ) насочва вниманието си към връзката между 
женския избор на мъжки партньор при определени птици и външ-
ните атрибути, чрез които той поражда нейния интерес. Фишър 
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заключава, че селекцията на мъжкия от женските се прави  въз 
основа на атрактивността на външни признаци. Фишър предполага 
още, че ярките външни характеристики са и компромис в попула-
цията на вида, тъй като тези характеристики предполагат привли-
чането на повече хищници [13]. Копирайки идеята на Фишър, Бъс 
(Buss), публикува през 90-те години резултати от близо 23 годишно 
проучване, проведено с повече от 10 000 човека от 37 страни. Към 
привлекателната външност (good looks), Въс добавя още 18 харак-
теристики (между които финансова стабилност, чувство за хумор, 
социален статус и др.), по които участниците в проучването да 
посочат предпочитанията за избор за дългосрочен партньор. Според 
резултатите, привлекателността във външността се явява една от 
най-посочените характеристики. Въпреки че има известна вариа-
билност относно фактори като общо тегло и цвят на косата, 
физическите характеристики синтезират една важна функция - те 
подават невербални сигнали за наличието на репродуктивен 
потенциал, защото в някаква степен съответстват на младост и 
здраве. Тези сигнали са свързани с нивата на необходими хормони: 
естроген и прогестерон и те, от своя страна биват корелирани с 
чиста кожа, плътни устни, лъскавата коса и за жените -ниско 
съотношение на талията към бедрата [14]. В еволюционна перспек-
тива, за физически привлекателните индивиди,т.е. без видими 
недостатъци във външността на тялото и лицето се предполага, че е 
много вероятно да бъдат относително здрави и способни да 
репродуцират красотата си в поколения, тъй като красотата 
предполага да съществува и да се репрезентира чрез физически 
здравото тяло [3, с.796].  

Въпреки, че доказателствата, подкрепящи еволюционните меха-
низми в разбирането на ефектите на физическата привлекателност 
върху междуполовите отношения все още недостатъчни, различни 
еволюционни перспективи споделят възгледа, че човешките лица са 
своеобразен индивидуален орнамент и вид „сертификат” за репро-
дуктивно здраве в обмяната на сигнали с потенциалния партньор, а 
мъжете определено отдават предпочитания на жени с атрактивни 
лица и видимо добра физическа форма [1, с.79]. В съвременните 
общества, в които превалират болести и патогени, физическата 
атрактивност във външността се ранкира като много по-витална в 
процесите на търсене на репродуктивен партньор, отколкото в 
общества, в които липсват толкова много патогени, заключават Алам 
и Довър (Alam & Dover), разглеждайки еволюционната роля на 
физическата привлекателност. Авторите добавят, че анализираните 
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от тях множество изследвания по проблема показват, че билате-
ралната симетрия, съразмерността на тялото и кожа на лицето без 
наличието на пъпки по нея са общи индикатори, предполагащи липса 
на придобити или наследствени заболявания [3, с. 796].  

Съобразно Панферов, експресията на външността и телесните 
движения се превръщат в основна форма на въплъщение на психо-
логичното съдържание на личността в социалните взаимодействия с 
другите, а физическите качества от външността могат да служат за  
интерпретация на невидимите качества на личността, на базата на 
житейското психологическо познание на човека от човека [15,           
с. 142-143]. За склонността да се атрибутират характеристики от 
външността към личностни такива пише още Аристотел (16). Във 
„Физиогномика”, той допълнително хипотезира за връзки между 
черти на характера и анатомични характеристики от лицето по 
отношение на наличието или липсата на добродетели и качества на 
характера. В разбирането, че привлекателната външност има силата 
да управлява и променя възприятията и поведението на хората, за 
постигането на желаните положителни впечатления човека използва 
различни стратегии, между които „представяне с възможно най-
добрия образ” [2, с. 242-245]. Желанието да се понрави и да бъде 
одобрен и харесан е присъщо за всеки индивид в контекста на 
процесите на привличане и подбор на партньор, които са стъпка в 
създаването на романтични отношения и етап към дългосрочните и 
брачни такива.  

Хората преувеличават своите достойнства и възможности за да 
представят себе си в най-благоприятна светлина с помощта на 
атрибути като външността, във вида в който е дадена от природата 
или допълнително конструирана [18]. Редица психологични изслед-
вания адресират външността като променлива с превалиращи 
ефекти върху процесите на личностните взаимодействия и въпреки, 
че тези ефекти не са константантни във времето и цялостното 
впечатление търпи промени в развитието на отношенията в резултат 
на допълнителна информация, някои от тях са отчетени от изсле-
дователите като субстанциални в избора на партньор за роман-
тичните и брачни взаимоотношения. Проблематиката за ефектите 
на външността върху функционирането на личността в контекста на 
романтичните и брачни взаимодействия придобива особена актуал-
ност в последните години, с отчитането на растящата алиенация 
между хората в съвременните икономически и технологични 
условия, които естествено наложиха форми на общуване и социали-
зация чрез социалните мрежи и електронната комуникация.  



 81 

Библиография 
1. Rumsey, N., Harcourt, D. (2005) Psychology of Appearance. Open 

University Press, 2005, pp. xiv,79 
2. Стаматов, Р., Минчев, Б. Психология на човека, Хермес, 2003, с. 242-

245, 417 
3. Alam, M., Dover, J. On Beauty. Evolution, Psychosocial considerations, 

and Surgical Enchancement  ARC2001,H DERMATOL Vol 137, June 
2001, pp. 779-799. available at: www. Archdermatol.com; downloaded 
from: http:// jamanetwork.com (08.30.2014)  

4. А Степанов, С.  Язык внешности, Ексмо, 2007, с.8,22 
5. Айзенк, Х., Айзенк, М. Наблюдение на психиката. Издателска къща 

София, 2005, с.39 - 40. 
6. Bar-Tal, D. and Saxe, L. (1976). Physical attractiveness and its relationship 

to sex role stereotyping. Sex Roles, 2, pp. 123-133. Available at: 
http://spotidoc.com (17.09.16) 

7. Ebner, N. Age of Face Matters: Age group differences in ratings of young 
and old faces. Behavior Research.Available at: www.psych.ufl.edu 
(17.03.17) 

8. Bull, R., Rumsey, N. (1988). Psychology of Facial Appearance. Springer –
Verlag, New York Inc., pp.8, 39, 78, 79, 272, 279 

9. Patzer, G. (1985). The physical attractiveness phenomena. Plenum Press 
New York City.  

10. McKelvie, S. and Matthews, S. (1976). Effects of physical attractiveness 
and favorableness of character on liking. Psychological Reports, 38. 

11. Nida, S. and Williams, J. (1977). Sex-stereotyped traits, physical attractive-
ness, and interpersonal attraction. Psychological Reports, 41,1311. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/601162 15.09.2016 

12. Cunningham, M. (1986). Measuring the physical in physical attractiveness: 
Quasiexperiments in the sociobiology of female facial beauty. Journal of 
Personality and Social Psychology, 50, 925-935.  Available at: 
https://www.researchgate.net (01.12.16) 

13. Fisher, R. A. (1930). The Genetical Theory of Natural Selection. Oxford: 
Clarendon Press. Available at: https://archive.org/stream/ 
geneticaltheoryo031631mbp/geneticaltheoryo031631mbp_djvu.txt 
(01.10.16) 

14. Buss, D. M. et al. (1990). International preferences in selecting mates: a 
study of 37 cultures.Available at: http://jcc.sagepub.com  (01.10.2016) 

15. Панферов, В. Н. Методологические последствия изучения социальной 
перцепции. Методология и история психологии, 2009, с. 142-143 
http://mhp-journal.ru/rus  (13.02.17, 14, 30) 

16. Аристотел. Реторика. „Захари Стоянов”, 2013 
17. Лебедев-Любимов, А. Психология рекламы. Питер, Санкт Петербург, 

2002  

http://spotidoc.com
http://www.psych.ufl.edu
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/601162
https://www.researchgate.net
https://archive.org/stream/
http://jcc.sagepub.com
http://mhp-journal.ru/rus


 82 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕРМИНА АДАПТАЦИЯ В 
СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ 

 
Петя Д. Събева 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Варна, 
България, e-mail: petyasabeva@abv.bg 

 
MEANING OF TERM ADAPTATION IN CONTEMPORARY 

PSYCHOLOGY 
 

Petya D. Sabeva 
Varna Free University „Chernorizets Hrabar”, Varna, Bulgaria,  

e-mail: petyasabeva@abv.bg 
 
 

Summary: In this article are presented the main components of the term 
adaptation from a psychological point of view. A distinction has been made 
between the notion of adaptation and the close together concept of socialization, 
as well as the description of the relationship between them. Emphasis is placed 
on the content of social and psychological adaptation, such as interaction of the 
individual with the environment for the learning norms and collective values, in 
order to develop models of behavior and communication for the formation of 
positive attitude towards social norms, and self-realization of the individual. In 
conclusion, it is stated that adaptations should be understood as a continuous 
process of active personal adjustment to the social environment. 

Keywords: Adaptation, socialization, personal adjustment. 
 

Нормалното функциониране на личността зависи както от 
състоянието на организма, така и от характеристиките на социално-
психологическата и природната среда 

Условията, при които протича психическата дейност, от своя 
страна, зависи от функционирането на редица системи на организма 
и степента на социална адаптация на лицето в света. 

Адаптацията компенсира дефицит на обичайното поведение в 
новата среда (Symons, 1990). Благодарение на нея се създава въз-
можност за оптимално функциониране на организма и личността в 
необичайни обстоятелства. Във фокуса на този доклад ще се раз-
гледа социалнопсихологическа адаптация, представляваща придо-
биването от лица на определен социалнопсихологически статус, 
чрез овладяване на една или друга социалнопсихологическа роля. В 
процеса на социалнопсихологическа адаптация личността се стреми 

mailto:petyasabeva@abv.bg
mailto:petyasabeva@abv.bg
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да постигне хармония между вътрешните и външните условия на 
живот и дейност.  

Адаптивността на индивида може да бъде: 
• вътрешна, която се проявява под формата на коригиране на 

функционални структури и системи на личността, които се 
променят с цел защита на личността ; 

•  външна, когато личността не може да запази своята неза-
висимост и самостоятелност в резултат е налице инструментална 
адаптация; 

• смесена, в която човек частично се променя и коригира 
чрез средата, ценностите, нормите, и в същото време е частично 
адаптиран поведението си, но запазва автономността на Аз-а. 

При адаптация се постига адекватност на психичната дейност 
на индивида към определени условия на околната среда и адек-
ватност на реакцията към нея.  

Различни дефиниции адаптация, нейните съществени компо-
ненти могат да бъдат категоризирани чрез: 

• взаимодействия на индивида със средата;  
• спецификата, покриващи специфичните взаимодействия, 

свързани с определени характеристики на социалната среда; 
• заобикаляща разработването на нови норми и ценности, за 

отделните групи и формиране на отношение към тях; 
• развитие на системата от дейности и между личностните 

отношения; 
• степента на включеност в дейности и взаимоотношения; 
• проблеми, свързани с реализация на личностния потенциал. 
Най-често срещаните категории, които изпълват съдържанието 

на процеса на социално- психологическа адаптация, са следните: 
• взаимодействие на индивида със средата; 
• усвояване на норми и ценности на групата; 
• разработване на модел за поведение и общуване; 
• включеност в системата от дейности и междуличностни 

отношения; 
• формиране на позитивно отношение към социалните норми; 
• себереализация на индивида.  
Социалнопсихологически адаптация служи и за защитен меха-

низъм на личността, чрез които отслабва и елиминира вътрешен 
психически стрес, безпокойство и дестабилизиращи условия, про-
изтичащи от взаимодействието на човека с други хора и средата 
като цяло. Защитни механизми на психиката се появяват в същото 
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време като средство за психологическа адаптация на личността. 
Изключително важно е в тяхното формиране и проявление особено 
при травматични събития в сферата на междуличностните  отноше-
ния с ключова роля в ранната детска възраст 3-5 години. Чрез 
овладяване на механизмите за защита на личността се увеличава и 
способностите за адаптиране, което допринася за успеха на 
социална и психологическа адаптация. Това обуславя сложната 
природа на явлението «социалнопсихологическа адаптация», което 
е свързано със защитните механизми. Под адаптация също така 
разбираме и социално-психологически процес, при благоприятното 
протичане на който личността достига до състояние на приспо-
собяване. Състоянието на социално-психологическо приспособя-
ване се характеризира чрез взаимодействието на индивида и гру-
пата. Така личността не се намира във конфликти за задоволяване 
на своите социални нужди. Реализирайки очакванията си и пре-
връщайки се в еталон на желателно социално поведение от страна 
на други членове на групата. Освен това, в процеса на социална 
адаптация на лицето трябва да се разглежда като активна фаза на 
растеж, а не само като активно приспособяване.  

Процеса на адаптивност на индивида може да се разбира като 
оптимално изпълнение на вътрешни възможности и способности на 
човек и неговия личен потенциал във важни области. 

Адаптирането може да се определи като процес на създаване 
на оптимално съчетаване на индивида и околната среда при осъ-
ществяването на дейността на човека, което позволява на индивида 
да отговаря на съвременните нужди и прилагане на свързаните с тях 
значими цели (като същевременно се поддържа психическо и 
физическо здраве), докато в същото време осигурява хомогенност 
на психическата си дейност и поведението си в средата. 

Адаптацията - не е само инструмент за успешното функциони-
ране в околната среда, но също така и способността за допълнител-
но психологическо, лично, социално развитие. 

Социалната адаптация като приспособяване на индивида към 
условията на социалната среда включва: 

1) адекватно възприемане на реалността и на себе си; 
2) подходяща система от връзки и общуване с околните; 
3) способност за работа, образование и управление на сво-

бодното време; 
4) способността за самообслужване и организация на взаимо-

действия в група; 
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5) адаптивност в съответствие с очакванията на ролите които 
изпълнява индивида (Wood, Kendal and Flynn, 2013). 

Социално психологическата адаптация се отнася до: 
• постигане на оптимален баланс в динамичната система 

"човек - социална среда"; 
• максимално развитието на творческите възможности и 

способности на индивида, увеличаване на неговата социална 
активност; 

• регулиране на комуникацията и взаимоотношения със сре-
дата; 

• формиране на емоционално-комфортна позиция на инди-
вида; 

• реализация на личността; 
• самопознание и корекция; 
• увеличаване на стабилността и кохезията със социалната 

среда; 
• съхраняване на психичното здраве (Bjorklund, 2015). 
При изучаването на социалнопсихологическата адаптация се 

отдиференцират два нейни основни вида - прогресивна и регре-
сивна.  

Прогресивна – присъщо за постигането на всички функции и 
цели на пълна адаптация и изпълнението на което се постига чрез 
единството на интересите и целите на индивида от една страна и 
тези на групата или обществото от друга; 

регресивна, която се проявява на формална адаптация, когато 
целите и интересите на групата или обществото са в разрив с тези 
на индивида. 

Някои автори определят регресивната адаптация като 
конформна, основаваща се на формалното приемане от личността 
на социалните норми и изисквания на общността (Barrouillet, 2015). 
В такава ситуация, човек може да се лиши от възможността за 
себереализация, възможност да разкриване на своята креативност и 
е възможно да се стигне до накърняване на чувството за себе-
уважение. Само прогресивната адаптация може да допринесе за 
истинска социализация на индивида, като се има предвид при-
държането на индивида  към конформни стратегии.  

Според механизма на осъществяване на социалнопсихоло-
гическата адаптация, тя е доброволна или принудителна (Shabanova, 
1998). 
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- Доброволна адаптация - адаптация по желание на индивида за 
коригиране на елементи на личността. 

- Принудителна адаптация – адаптиране на индивида под 
натиск от личности или обстоятелства към нежелани от него явле-
ния. При нея индивидът може да се адаптира и към нежелателни 
или отрицателни за него социални явления като робство, фашизъм, 
диктатура и други. Това ще бъде във вреда на лицето поради 
опасност от деформация на интелектуалните и моралните качества 
на индивидуалните (индивида), както и възможност за психически и 
емоционални нарушения, които в крайна сметка ще са подтикнати 
от влиянието на средата, която индивидът не е в състояние да 
промени. 

В психологическата литература, концепцията за адаптиране се 
интерпретира с акцент върху личността, лични качества и 
личностната структура като цяло (Zelazo, 2015). 

Наред с понятието "адаптация" се използва и терминът 
"повторното адаптиране", разбиран като процес на коригиране на 
личността към дълбоки промени в условията и съдържанието на 
неговия живот и дейност: от мирно време към военно време, 
самотен живот към семейството и други. Когато личността не може 
повторно да се адаптира настъпва дезадаптация. Адаптирането и 
повторното адаптиране се различават само по степента на 
коригиране на личността. Процесът на адаптация се свързва с 
изпълнението на корекция или частично прегрупиране на отделните 
функционални системи на психиката или на цялата личност. 
Повторна адаптация е налице, когато дадена ценност, която е 
смислообразуваща за личността е необходимо да се пренареди в 
ценностната система н личността с оглед на генерални жизнени 
промени. При реадаптация може да се наложи приспособяване към 
предходни условия на живот и дейност. 

Понятието социализация е близко до понятието адаптация. 
Тези термини се отнасят до процеси, които са близки, взаимо-
свързани и взаимозависими, но не са идентични. Социализация е 
двустранен процес на приемане на индивидуален социален опит от 
обществото, към което индивидаът принадлежи, от една страна, от 
друга страна -  активно възпроизвеждане и изграждане на системата 
им на социалните отношения. От първите дни на съществуването 
си, човек е заобиколен от други хора и е включен в социално 
взаимодействие. Човек започва да комуникира със средата още 
преди да е усвоил езика. В процеса на взаимоотношения с други 
хора, той получава определен социален опит, който, бидейки 
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субективно интернализирана, се превръща в неразделна част от 
неговата личност. 

Човек не само придобива социалния опит, но и активно го 
преобразува в собствените си ценности, нагласи, позиции, ориен-
тация и своя собствена визия за обществени отношения. В този 
случай, човек субективно участва в различни социални мрежи, в 
изпълнението на различни роли и функции, като по този начин 
променя заобикалящият го социален свят и себе си. 

Социализация не води до изравняване на личността и нейното 
индивидуализиране. В процеса на социализация на човека придо-
бива своя индивидуалност, често по комплексен, сложен и проти-
воречив начини. Усвояването на социален опит винаги е субек-
тивно. Една и съща социалната ситуация може да бъде въз-
приемана, преживявана и интерпретирана по различен начин от 
различни лица, тъй като субективното им възприятие е различно. 

Социалният опит, който се възприема от различни хора в 
обективно идентична ситуация, може да бъде значително по-
различен. Ето защо, социалният опит който е в основата  на процеса 
на социализация се превръща в източник на индивидуализация, 
който не е само субективно усвояване на този опит, но също така и 
активното му преработване. 

Личността действа като активен субект на социализацията. 
Социализацията не приключва, когато човек стане възрастен. Тя се 
отнася до процес с несигурен край макар и с определена цел. И този 
процес продължава през целия човешки живот. От това следва, че 
социализацията никога не свършва. 

Социализация на личността е формирането и развитието на 
личността чрез овладяването на социален опит. Психологическата 
адаптация е един от водещите механизми за социализацията на 
индивида. Основните критерии за социализацията на личността са 
не приспособимостта и комформизма, а степента на независимост, 
увереност, самостоятелност и инициативност. Но основната цел на 
адаптация на индивида не е в унификацията и превръщането му в 
послушен изпълнител на волята на другите, а в себереализация, 
развитието на социални умения и превръщането на човека в 
автономен социален организъм. за успешното изпълнение на само 
поставените цели и превръщайки се в автономен социален органи-
зъм – без това. В противен случай, процесът на социализация е 
лишен от хуманистичен смисъл и се превръща в инструмент на 
психическо насилие, а не насочени към личностното израстване. В 
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общи линии може да се каже, че процесът на социализация се 
състои в превръщане на човек в неговият Аз образ.  

Аз образът не възниква изведнъж у човека, а се развива през 
целия си живот под въздействието на множество социални влияния  
(Rochat, 2015). Съзнанието е сложен психологически процес, който 
включва самоопределяне (търсене на позиция в живота), себереали-
зацията (дейност в различни области), себеутвърждаване (постигане 
на удовлетвореност), самооценка. Едно от основните свойства на 
самосъзнанието е разбирането за себе си като единство, при опре-
деляне на собствената си идентичност. Друго свойство на само-
съзнанието се определя от това, че то се развива в хода на социа-
лизацията. Този процес се контролира и определя от постоянното 
придобиване на социален опит в разширяващ се кръг от дейности и 
комуникация. Въпреки че самосъзнанието принадлежи към най-
дълбоките интимни характеристики на човешката личност, нейното 
развитие е невъзможно без дейност по постоянна корекция на Аз 
образа в определени граници чрез сверяване на мнението, възник-
ващо в очите на другите. 

Основните институции за социализацията на индивида са на 
първо място семейството и социалната среда а в по-късен етап от 
развитието на детето и училището. Развитието на човека като 
личност произхожда от общият контекст на неговия житейски път. 
Жизненият път има определени фази свързани с изменение начина 
на живот, системните отношения и други фактори в живота на 
индивида. В същото време на всеки етап от жизненият път има 
определени социални ситуации със специфични изисквания към 
индивида, имащи роля на връзка между него и заобикалящата го 
социална действителност. По този начин, социалната ситуация 
оказва влияние при развитието и определя изцяло формите пътят по 
който индивидът придобива нови свойства на личността, извли-
чайки ги от социалната действителност, като основен източник на 
развитие начина по който социалното става индивидуално.  

Социалната ситуация на развитие, включваща и система от 
отношения на различни нива на социалните взаимодействия на раз-
личните видове и форми на дейност и се разглеждат като основно 
условие за личностно развитие. Такава ситуация може да промени 
от човек, така както той се опитва да промени своето място в света, 
осъзнавайки, че тя не отговаря на възможностите му. Ако това не се 
случи, тогава е налице явно противоречие между образа на живот 
на индивида и неговите възможности. 
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Влизането на индивида в живота на дадена социална общност 
протича през три етапа: 

адаптиране към съществуващите в тази общност норми, форми 
на взаимодействие и дейности; 

индивидуализация като задоволяване на личните потребности 
за максимална персонализация; 

интеграцията на индивида в общността (Ibrahim and Jaafar, 
2016). 

Идивидуализацията се характеризира с търсене на начини и 
средства да се посочи собствената самоличност, за да се отстрани 
противоречието между желанието и резултата на адаптацията. (да 
стане същият като всички в общността). Интеграцията се определя 
от противоречия между създадена от предходната фаза на 
желанието на обекта да бъде перфектно представена от своите 
собствени характеристики и необходимостта да приеме общността, 
одобри и култивира само тези, показани от техните индивидуални 
характеристики, които са в съответствие с ценностите и да допри-
несат за успеха на съвместни дейности. Съвместните дейности, 
извършвани в рамките на водещата дейност, дават специфичната 
социална ситуация на развитие, това е една от основните 
предпоставки за развитието на личността във всяка социална 
ситуация. 

Адаптацията, индивидуализацията и интеграцията действат 
като механизъм за взаимодействие между индивида и общността, 
развитие и социализация. Личностното развитие на човека е 
свързано с формирането на неговата самоличност, на Аз-образа, с 
промяна в потребностно-мотивационната сфера. Всички страни на 
личностното развитие се характеризират с вътрешни противоречия, 
разнородност. 

В заключение може да се посочи, че под адаптация трябва да 
се разбира постоянният процес на активно приспособяване на 
индивида към условията на социалната среда и резултата от самия 
процес. 
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Резюме: Докладът представя резултати от изследване, което цели 

да установи взаимовръзката между лидерство и удовлетвореност от 
комуникацията, както и да анализира причинно-следствената зависи-
мост между тях. Изследвани са 368 редови служители и среден ръко-
воден състав от различни дирекции в системата на МВР. Приложен е 
въпросник MLQ Form 5X (Multifactor Leadership Questionnaire) за лидер-
ските стилове на Bass & Avolio (1997) и въпросник CSQ (Communication 
Satisfaction Questionnaire) за измерване на удовлетвореността от 
комуникацията на Downs & Hazen (1977). Емпиричните данни показват, 
че съществува взаимозависимост между удовлетвореност от комуника-
цията с началника и компонентите на трансформационното лидерство, 
както и между удовлетвореността от комуникацията с началника, един 
от транзакционните стилове (условно възнаграждение) и резултатите 
от лидерското поведение. Резултатите от регресионния анализ сочат, че 
допълнителното усилие усилва всички аспекти на удовлетвореността от 
комуникацията. 

Ключови думи: трансформационно лидерство, транзакционно 
лидерство, удовлетвореност от комуникацията, организационна комуни-
кация 
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Abstract: The report present research results aimed at identifying the 

impact of leadership styles on сommunication satisfaction and to analyze the 
causal relationship between them. 386 ordinary employees and middle 
management staff from various departments in the Ministry of Interior were 
investigated. A questionnaire MLQ Form 5X (Multifactor Leadership Question-
naire) on Bass & Avolio (1997) and a questionnaire CSQ (Communication 
Satisfaction Questionnaire) for of Downs & Hazen were applied. The empirical 
data shows that there is a correlation between supervisor’s communication with 
the head and the components of the transformation styles. As well as between 
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the supervisor’s communication, one of the transaction styles (Contingent 
Reward) and the results of the leader’s behavior. The results from the 
regression analysis show that extra effort intensify all aspects of the 
communication satisfaction. 

Key words: transactional leadership, transformational leadership, 
сommunication satisfaction, organizational communication 

 
Теоретична постановка на проблема 
 
Организационната комуникация се разглежда като средство за 

предаване на съобщения и за подобряване на взаимното разбира-
телство между членовете на организацията в приложното поле на 
формалната организационна структура (Richmond, McCroskey and 
McCroskey, 2005). Милър (2008) отбелязва, че организационната 
комуникация е подмножество на ръководния комуникационен 
процес, в който се обменя информация между две страни с 
намерение за създаване на смисъл и насърчаване на действие. 

Процесът на общуване има ключово значение за нормалното 
функциониране на всяка организация. Ефективността му определя 
два основни аспекта на дейността на организацията: 

1. Чрез общуването се осъществява управлението (движение на 
информацията от ръководството към подчинените и обратното); 

2. Чрез общуването се координират действията на изпълните-
лите в процеса на работа (движение на информацията по хори-
зонтала). 

Всяка управленска функция включва някаква форма на пряка 
или непряка комуникация. Независимо дали планират и органи-
зират или насочват и ръководят, ръководителите общуват с/чрез 
другите. Управленските решения и организационните директиви са 
неефективни, ако не са разбрани от тези, които отговарят за тяхното 
прилагане. Сред факторите, допринасящи за ефективността и удов-
летвореността на служителите, наред с възнагражденията и усло-
вията на труд, се нарежда и качеството на управленската комуни-
кация. Ефективната комуникация оказва съществено влияние върху 
просперитета на организацията. Критериите за ефективна кому-
никация в организацията са следните: 

• Лидерите да бъдат активно ангажирани с комуникацията на 
всички равнища с всеки служител – лице в лице.  

• Във всяка организация трябва да има двупосочна кому-
никация.  
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• Споделена отговорност в служебната комуникация. Същест-
вува терминът “голямата картина” свързан с основните цели на една 
организация. С тази картина трябва да бъдат запознати всички 
служители – да бъде синхронизирана с т.нар. “малка картина” – 
свързана с интересите на отделния служител. Целите на организа-
цията са пречупени през индивидуалните цели на служителите и 
именно процесът на комуникация допринася за тяхното изясняване.  

Комуникацията трябва да бъде перманентен процес, който 
включва предоставяне на информация на служителите за решенията 
на ръководството, като се отчита, че при промяна/криза, комуни-
кацията трябва да бъде продължителна.  

 
Вътрешноорганизационната комуникация се отнася до кому-

никацията с всички служители и се определя като "стратегическо 
управление на взаимодействието и връзките между заинтересо-
ваните страни на всички нива в организациите" (Welch and Jackson, 
2007:185-186). Основната задача на вътрешните комуникационни 
системи е да осигури ефективно движение на необходимата 
информация вътре в организацията и да довежда тази информация 
до заинтересованите сътрудници (Харизанова, Миронова, 2008). 
Вътрешните комуникации засилват организационната ефективност, 
защото се улеснява комуникацията между мениджъри и служители.  

Комуникативната удовлетвореност се дефинира като подкре-
пата, която се предоставя, когато комуникационното събитие отго-
варя на нашите позитивни очаквания (Hecht, 1978). Дефинира се и 
като удовлетвореност на индивида от различни аспекти на кому-
никацията в междуличностен, групов и организационен контекст 
(Crino and White, 1981; Downs and Hazen, 1977; Hecht, 1978; Mueller 
and Lee, 2002). Голяма част от изследователите разглеждат комуни-
кативната удовлетвореност като мултидименсионален конструкт 
(Downs and Hazen, 1977;  Gray and Laidlaw,  2004;  Mueller and Lee, 
2002)  включващ осем дименсии (Clampitt and Downs, 1993; Downs 
and Hazen, 1977; Mueller and Lee, 2002); удовлетвореност от кому-
никационния климат; удовлетвореност от комуникацията с начални-
ците; организационна интеграция; качество на комуникационните 
канали; хоризонтална и неформална комуникация; организационни 
перспективи; удовлетвореност от комуникацията с подчинените; 
обратна връзка.  

Тези фактори отразяват повечето от основните компоненти на 
организационното функциониране по отношение на ролевите взаи-
моотношения, видовете информация и организационния климат. 
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Различните дименсии на комуникативна удовлетвореност могат да 
осигурят барометър за организационното функциониране, а кому-
никативната удовлетвореност може да бъде полезен инструмент за 
проверка на организационната комуникация (Downs and Hazen, 
1977). 

Ефективността на организационната комуникация се определя 
от лидерството, което позволява открит път за комуникация със 
служителите в организацията (Pirraglia, 2012). Хогард и Елис 
(2006:117) посочват, че „комуникативната компетентност е предпо-
ставка за ефективно лидерство”. Начинът, по който служителите 
възприемат стиловете на комуникация на техните ръководители, 
също оказват влияние върху комуникативната удовлетвореност 
(Pincus, 1986). Намирането на ефективен стил на комуникация, 
който да насърчава продуктивността на служителите, е предизви-
кателство за много организации.  

За демократичния стил на ръководство е характерна нефор-
малната, многоканална комуникация, при която се насърчава обме-
нът на съобщения във всички посоки (нагоре, надолу, хоризон-
тално). Такава система е достатъчно ефективна, за да осигури адек-
ватна и точна информация, както и удовлетвореността на служи-
телите от тяхната работа. 

Авторитарността на лидера неизбежно се отразява и на кому-
никацията в организацията, тъй като се създава ясно определена 
йерархична верига на командване и се поощрява низходящата 
комуникация. Това, от своя страна, прави обмена на информация 
ограничен и неточен, давайки основание за слухове и спекулации. 
Основният проблем за управлението е липсата на адекватна обратна 
връзка. 

Лидерството и комуникационният климат са съществени 
характеристики, които определят облика на организацията и 
придават специфика на нейната организационна култура (Илиева, 
2006a:172-181). Моделите на лидерство варират според типа орга-
низационна култура, като всяка култура поставя специфични изиск-
вания към профила на успешния лидер, така и оказва директно 
влияние върху общуването и взаимодействието със и между 
служителите. Организационната култура и климат влияят върху 
формирането и развитието на лидерските компетентности. Из-
граждането на трансформиращи лидери, които да водят промяната 
и да допринасят за организационната ефективност, зависи пряко от 
такива ценностни ориентации на културата като гъвкавост и 
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ориентация към външната среда, но и изисква поддържане на 
вътрешната интеграция и стабилност (Илиева, 2006b:13-22). 

Транзакционният стил, който е характерен за традиционното 
управление и за развитие на мениджърски умения и компетент-
ности се изразява във взаимен обмен и постигане на съгласие между 
лидерите и техните подчинени, при който значение имат възнаграж-
денията, санкциите и позицията на власт. На определен етап от 
развитието на организацията се появява необходимостта от ръко-
водители, от които се очаква не само да контролират действията на 
своите подчинени, но и да притежават лидерски умения и качества, 
да могат да формулират и фокусират вниманието върху ясна визия 
за бъдещето, да управляват промяната и екипите. Лидерът трябва да 
притежава отлични комуникативни умения, за да може да обясни и 
предаде новата визия на своите последователи по най-подходящия 
и разбираем начин. За да бъде ефективен даден лидер, от решаващо 
значение са ясната и разбираема комуникация, добрият климат на 
общуване, качеството и количеството на оказваната подкрепа в 
процеса на работа  

Трансформиращият стил е развиващ стил. Той акцентира върху 
индивидуалния растеж (не само професионален, но и личен) и 
организационното развитие. Транзакционното и трансформиращото 
лидерство са отделни процеси, но не са взаимноизключващи се. 
Ефективният лидер може да използва единия или другия стил, но 
най-често прилага и двата в различни ситуации, като съчетаването 
им и степента на изразеност на характеристики на единия или дру-
гия стил зависи както от личностни, така и от ситуативни фактори. 
Транзакционното лидерство създава стабилност и ангажираност 
към целите, докато трансформиращото лидерство е необходимо при 
ситуации на организационна промяна, когато лидерът е този, който 
вдъхновява, насочва, мотивира и води последователите си към 
осъществяване на успешни промени. Трансформиращите лидери са 
тези, които имат харизматичността и личните качества да определят 
ценности и да утвърждават етични принципи в процеса на управ-
ление на промяната (Илиева, 2006b). 

Целта на настоящето изследване е да се установи взаимоза-
висимостта между лидерските стилове и удовлетвореността от 
комуникацията, както и да се проучи кои от лидерските стилове 
допринасят за повишаване на удовлетвореността и респективно, на 
ефективността на комуникацията, при ситуации на непрекъснати 
изменения и натиск за промени в структурни звена от системата на 
МВР. За една типична йерархично-бюрократична система, каквато е 
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системата на МВР, по-логично е да доминират транзакционните 
лидерски стилове, които са по-скоро ориентирани  към задачите, а 
не толкова към хората, те са по-директивни и контролиращи, 
характеризиращи се с еднопосочна комуникация, което от своя 
страна, прави обмена на информация ограничен и неточен, давайки 
основание за слухове и спекулации. Основният проблем за управле-
нието е липсата на адекватна обратна връзка. В йерархичните 
структури правилата и процедурите, по които те функционират, 
играят стабилизираща роля, създават надежден ред в организацията, 
но много често се превръщат и в „спирачка” пред възприемането на 
новото. Тази проява на влияние е подходяща и резултатна за работа 
с хора, когато организационните условия и специфика изискват 
това (Avolio and Bass, 2004). Постоянният външен натиск за 
извършването на промени в тази система поставя нови изисквания 
към лидерите, които не само трябва да изпълняват мениджърските 
си функции, но и от тях се очаква да създават смисъл, да формират 
визия за промяна и развитие, да насочват и поддържат мотивацията 
на служителите.  

 
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  
 
Извадка: 
В изследването участват 368 лица, от които 67,9% са от мъжки 

пол, а 32,1% са от женски пол. Най-висок е процентът на 
служителите между 41-45 годишна възраст – 25.0% и между 36-40 
годишна възраст – 20.9%. По отношение на общ трудов стаж най-
висок е процентът на служителите, които имат трудов стаж между 
11 и 15 години – 25.8% , следвани от служителите, които имат 
трудов стаж между 6 и 10 години – 20.7%. Според позицията в 
организационната йерархия 72.3% от служителите са изпълнители, 
а 27,8% са среден ръководен състав. 

 
Инструментариум: 
1. Въпросник за лидерските стилове (Multifactor Leadership 

Questionnaire-MLQ Form 5X). 
Съдържа 45 твърдения за лидерските стилове. Тази форма на 

MLQ Form 5X съдържа девет подскали, които Бас и Аволио (1991) 
категоризират в четири групи: 

(а) Трансформиращо лидерство включва подскалите: идеализи-
ращо влияние като характерно качество, идеализиращо влияние 
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като поведение, вдъхновяваща мотивация, интелектуална стиму-
лация и индивидуален подход;  

(б) Транзакционно лидерство включва подскалите: условно 
възнаграждение и активно управление на изключенията;  

(в) Ненамесващо лидерство (либерално лидерство) се счита за 
липса на лидерство (нито ориентирано към отношенията, нито към 
задачата лидерско поведение) То се определя с два компонента: 
пасивно управление на изключенията и избягващ ангажиране. 

(г) Резултати от лидерското поведение: допълнително усилие; 
ефективност на лидерското поведение; удовлетвореност на последо-
вателите от лидера.  

Психометричните характеристики на въпросника са високи – 
Кронбах алфа за настоящото изследване е 0,92. 

2. Въпросник за измерване на удовлетвореността от кому-
никацията (CSQ - Communication Satisfaction Questionnaire). 

Включва 40 твърдения, които Даунс и Хейзън (1977) раз-
пределят в осем скали: удовлетвореност от комуникационния кли-
мат; удовлетвореност от комуникацията с началниците; организа-
ционна интеграция; качество на комуникационните канали; хори-
зонтална и неформална комуникация; организационни перспективи; 
удовлетвореност от комуникацията с подчинените; обратна връзка;  

Има и два допълнителни въпроса, които измерват какво е 
общото ниво на удовлетвореност от работата и как се е променила 
тази удовлетвореност през последните шест месеца. Коефициентът 
на вътрешна консистентност за настоящото изследване е много 
висок (α= 0,97). 

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
Резултатите от дескриптивната статистика сочат, че ръково-

дителите от изследваната организация използват както компоненти 
от транзакционните, така и от трансформационните лидерски 
стилове. От компонентите на транзакционния стил най-силно изра-
зено е активно управление на изключенията (M=3.54, SD=0.67). 
Сред компонентите на трансформиращия стил като водещи се 
открояват идеализиращо влияние като характерно качество 
(M=3.39, SD=0.91) и вдъхновяващата мотивация (M=3.39, SD=0.85), 
а най-слабо е проявен индивидуалният подход (M=3.21, SD=0.84) и 
идеализиращо влияние като поведение (M=3.22, SD=0.70). Най-
ниски средни стойности се наблюдават за ненамесващото лидерство 
(M= 2,14, SD= 0,87), при което очакваната и необходима 
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организационна намеса от страна на лидера отсъства или закъснява 
като проява в нужния за организацията момент. Аволио и Бас (2004) 
описват този стил като неефективен и демотивиращ. Компонен-
тътефективност в резултатите от дейността на лидера има най-
висока средна стойност (M= 3,62, SD= 0,92), като тя отразява 
качеството на емоционалната връзка между лидер и последовател. 
Ефективността е своеобразен индикатор за лидерско поведение, 
което се свързва с дейности, носещи желан последващ резултат или 
водещи до ново състояние в резултат на изпълнените задачи. 
Резултатите от направения анализ са в съответствие със заключен-
ията на Ардичвили и Гаспаришвили (2001:62-69) и Еленков (2002: 
467 – 470), че в страни от Източна Европа няма ясно изразено 
предпочитание към трансформационния или транзакционния 
лидерски стил, а ръководителите са склонни да употребяват и двата 
типа лидерство. Резултатите подкрепят и допускането на Бас (1990), 
че ръководителите могат успешно да използват както трансфор-
мационния, така и транзакционния лидерски стил. 

По отношение на удовлетвореността от комуникацията, най-
високи средни стойности има скалата организационни перспективи 
(M= 4,15, SD= 1,22), следвана от личната обратна връзка (M=3,76, 
SD=1,17). Организационната интеграция (M= 3,66, SD= 1,01) и 
комуникационният климат (M=3,66, SD=1,18) са с еднакви средни 
стойности, а хоризонталната и неформалната комуникация (M=3,56, 
SD=1,04) и качеството на комуникационните канали (M=3,54, 
SD=1,17) са с близки средни стойности. Служителите са удовлет-
ворени най-много от информацията, която получават от организа-
цията, по отношение на политиките, финансово положение, цели и 
промени в организацията. Доволни са също и от информацията, 
която получават за непосредствената им работна среда и свързаните 
с нея елементи, и като цяло от комуникационната среда в органи-
зацията и личните взаимоотношения. Тези резултати потвърждават 
факта, че вътрешните комуникации имат за цел да предават факти, 
да мотивират, да придават чувство за принадлежност и да съоб-
щават информация, свързана с организацията, тоест вътрешно-орга-
низационната комуникация е изпълнила една от основните си 
функции, а именно информативната. Най-недоволни са от комуни-
кацията си с началниците (M=3,17, SD=1,26). 

От направения корелационен анализ се установи, че същест-
вуват взаимозависимости между удовлетвореността от комуника-
цията с началника и компонентите на трансформиращото лидерство 
- идеализиращо влияние като личностно качество, вдъхновяваща 
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мотивация, интелектуална стимулация и индивидуален подход. 
Установи се взаимозависимост и между удовлетвореността от 
комуникацията с началника и един от транзакционните стилове - 
условно възнаграждение и резултатите от лидерското поведение 
(виж Таблица 1).  

 
Таблица 1. Взаимозависимост между използваните лидерски 

стилове и удовлетвореност от комуникацията 
Удовлетвореност от комуникацията 

Лидерски стилове 
Организа
ционна 
интеграц

ия 

Комуник
а-ция с 
началник

а 

Обратна 
връзка 

Организ
ационни 
перспек

-тиви 

Комуни-
кационе

н 
климат 

Хоризон
-тална и 
неформа
лна 

комуник
ация 

Качеств
о на 

комуник
ационни

те 
канали 

Комун
икация 
с 

подчи
нените 

Идеализиращо 
влияние като 
поведение 

0,29** 0,40** 0,30** 0,23** 0,31** 0,30** 0,33** 0,16 

Идеализиращо 
влияние като 
характерно 
качество 

0,41** 0,59** 0,47** 0,32** 0,46** 0,39** 0,46** 0,19* 

Вдъхновяваща 
мотивация 0,40** 0,51** 0,43** 0,34** 0,43** 0,40** 0,43** 0,25** 
Интелектуална 
стимулация 0,32** 0,51** 0,36** 0,23** 0,35** 0,33** 0,37** 0,22* 
Индивидуален 
подход 0,35** 0,53** 0,43** 0,27** 0,42** 0,38** 0,42** 0,15 
Условно 
възнаграждение 0,38** 0,56** 0,43** 0,25** 0,39** 0,37** 0,39** 0,21* 
Активно 
управление на 
изключенията 

0,26** 0,43** 0,32** 0,19** 0,33** 0,26** 0,30** 0,10 

Пасивно 
управление на 
изключенията 

-0,24** -0,41** -0,32** -0,19** -0,34** -0,23** -0,26** -0,12 

Избягващ 
ангажиране -,033** -0,50** -0,39** -0,23** -0,38** -0,32** -0,37** -0,21* 
Допълнително 
усилие 0,45** 0,62** 0,51** 0,35** 0,53** 0,45** 0,48** 0,26** 
Ефективност 0,41** 0,63** 0,47** 0,30** 0,48** 0,39** 0,46** 0,19* 
Удовлетвореност 0,41** 0,63** 0,48** 0,31** 0,47** 0,39** 0,44** 0,27** 
 
* p<0.05; ** p<0.01 

 
Колкото повече служителите възприемат своите ръководители 

като заинтересовани от проблемите им и оказващи им съдействие, 
толкова повече ги възприемат като вдъхновяващи ги, харизматични 
и ефективни и толкова повече ще бъдат склонни да инвестират 
повече време и енергия от очакваното от тях. Това предполага 
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ефективна комуникация, информация за непосредствената им 
работна среда, точни и ясни инструкции, бързо и ефективно общу-
ване по хоризонтала. Намирането на ефективен комуникационен 
стил, който да насърчава продуктивността на служителите, е пред-
извикателство за много организации. Именно трансформационното 
лидерство създава условия за такава комуникация. Установява се и 
умерена корелация между личната обратна връзка и комуника-
ционния климат, от една страна, с допълнителното усилие, от друга 
страна. 

Комуникацията с началника намалява прилагането на стила, 
избягващ ангажиране. Като се има предвид по-силната традиция на 
процесите и йерархичната структура на организацията, ръководи-
телите от по-високите нива на йерархията обикновено делегират 
власт на ръководителите от по-ниските нива на управление за 
изпълнение на организационните цели и задачи. Комуникацията със 
служителите, информирането им за важни решения и процесите в 
организацията, е проява на ангажираност и отговорност от страна 
на ръководството към тях. В съответствие с това, колкото по-
информирани са служителите, толкова по-силно доверие имат в 
ръководителите на по-високи позиции и са по-мотивирани да влагат 
усилия и да допринасят да постигане на организационните цели. 

Ненамесващото лидерство има предимно отрицателна зависи-
мост с аспектите на удовлетвореността от комуникацията. Това се 
отнася както до пасивното управление на впечатленията, така и до 
стила, избягващ ангажиране, който има най-изразена зависимост с 
удовлетвореността от комуникацията с прекия ръководител. Резул-
татите показват, че либералният стил в неговите прояви вреди както 
на хоризонталната, така и на вертикалната комуникация, нарушава 
нейното качество, затруднява интеграцията в организацията и за-
труднява даването и получаването на обратна връзка. Тези резул-
тати са в синхрон с общите констатации, че либералният стил е 
неефективен и на практика пасивното управление на изключенията 
и липсата на ангажираност се оказват крайно неблагоприятни за 
комуникацията. Същевременно неефективната комуникация, липса-
та на открити канали за вертикална и хоризонтална комуникация, 
както и затрудненията в организационната интеграция и неяснотата 
в организационните перспективи създават предпоставки за прила-
гане на либерални подходи на лидерство, които се изразяват в 
избягване на ангажираност или в намеса в краен случай. 

За разлика от ненамесващото лидерство, транзакционното и 
трансформиращото са положително свързани с всички компоненти 
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на удовлетвореността от комуникацията, като от съществено 
значение са удовлетвореността от комуникацията с началника, от 
обратната връзка, от комуникационния климат и от интеграцията в 
организацията. 

Корелационните зависимости между лидерските стилове и 
комуникативната удовлетвореност частично се потвърждават и при 
регресионния анализ. Регресионният анализ очерта следните по-
значими въздействия на лидерските стилове върху комуникативната 
удовлетвореност. Установява се, че допълнителното усилие повлия-
ва почти всички аспекти на комуникативната удовлетвореност, като 
допринася най-силно за подобряване на комуникационния климат 
(виж Таблица 2). 

 
Таблица 2. Влияние на лидерските стилове върху 

комуникативната удовлетвореност 

Независи-
мите 
променливи 

Вдъх-
новява-
ща 

мотива-
ция 

Услов-
но въз-
на-
граж-
дение 

Допъл-
нително 
усилие 

Ефек-
тив-
ност 

Удов-
летво-
реност 

Избяг-
ващ 

ангажи- 
ране 

Пасив-
но уп-
равле-
ние на 
изклю-
ченията 

Зависимите 
променливи β β β β β β β 

 
∆R² 

Комуникация 
с подчинените     0,270**   0,065 

Качество на 
комуникацио
нните канали 

0,173**  0,293**
*   -0,133*  0,263 

Хоризонтална 
и неформална 
комуникация 

0,175**  0,333**
*     0,217 

Комуникацио
нен климат 0,119*  0,400**

*    -0,122* 0,302 
Организа-
ционни 
перспективи 

0,197**  0,221**
*     0,143 

Обратна 
връзка 0,146*  0,333**

*   -0,135*  0,282 
Комуникация 
с началниците  0,210*

**  0,211* 0,238**  -0,135** 0,455 

Организацион-
на интеграция 0,180**  0,333**

*     0,225 

 

*** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05 
 
Вдъхновяващата мотивация и допълнителното усилие влияят 

върху удовлетвореността на служителите от информацията, която 
получават за целите и резултатите на организацията, от качеството 
на комуникационните канали, от организационната интеграция, 
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неформалната комуникация и личната обратна връзка. Служителите 
инвестират повече време и енергия, отколкото се очаква от тях, 
когато ръководителите се държат по начин, който предлага 
предизвикателства в работата им и показват увереност, че целите са 
постижими. Това предполага ефективна комуникация, информация 
за непосредствената им работна среда, точни и ясни инструкции, 
бързо и ефективно общуване по хоризонтала.  

Условното възнаграждение оказва влияние върху комуника-
цията с началника, както и ефективността. Същността на условното 
възнаграждение като лидерско поведение се основава на споразу-
мение с екипите за изпълнение на поетите ангажименти и когато 
стимулите за изпълнение на работните задачи отговарят на 
очакванията на двете страни, служителите са по-удовлетворени от 
комуникацията с ръководителите.  

Удовлетвореността от комуникацията с подчинените се детер-
минира единствено от удовлетвореността (резултат от лидерското 
поведение), която измерва степента на задоволство на лидера от 
изпълнените намерения и постигнатите цели. Тя обяснява незначи-
телна част от вариацията – 6,5%. Лидерските стилове предизвикват 
най-високата вариация на комуникацията с началника (45,5%).  

 
ИЗВОДИ 
 
Транзакционното и трансформиращото лидерство са положи-

телно свързани с всички компоненти на удовлетвореността от 
комуникацията, като от съществено значение са удовлетвореността 
от комуникацията с началника, от обратната връзка, от комуника-
ционния климат и от интеграцията в организацията. За да бъде 
ефективна комуникацията със служителите, трябва да има непре-
къснато активна обратна връзка, която е условие за реализиране на 
диалог, споделяне на знания, мнения и разрешаване на проблеми. 
Въвеждането на механизми за даване и получаване на обратна 
връзка относно качеството на работата би повишило мотивацията 
на служителите.  

Либералното лидерство има отрицателно влияние и разкрива 
своята неефективност по отношение на качеството на комуника-
цията и комуникационния климат. Ръководители, които избягват да 
се ангажират, създават неудовлетвореност в резултат от влошеното 
качество на комуникацията и липсата на обратна връзка. Пасивното  
управление и ненамеса на ръководителите водят до висока неудов-
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летвореност от комуникацията и взаимодействието на служителите 
с тях.  

Вдъхновяващата мотивация и допълнителното усилие като 
последствие от лидерското поведение детерминират почти всички 
аспекти на комуникативната удовлетвореност. Получените резулта-
ти безспорно очертават основните компоненти на лидерския стил, 
които подобряват комуникацията в организацията и които се 
отнасят до мотивиращата роля на лидерите и до механизмите и 
начините за даване на обратна връзка. Нито един от останалите 
компоненти на трансформиращото лидерство не влияе върху удов-
летвореността от комуникацията. Въз основа на резултатите може 
да се констатира, че ефективното лидерство е това, което създава 
подходяща мотивация и  насочва и вдъхновява служителите към 
постигане на цели и резултати, към приемане на ценности и модели 
на поведение, които се предават и осмислят в процеса на кому-
никация. 
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This paper examines the relationships between motivation, self-efficacy 
and performance among 207 managers and workers, participants of courses in 
a college for adult studies (Gomel, 2016). A quantitative research was 
conducted. The data collected was gathered via questionnaires. The participants 
were asked to complete tasks, their self-efficacy, motivation and performances 
were measured and their motivation was manipulated. Specific self-efficacy and 
motivation were measured using adapted questionnaires (α=0.938), (α=0.912). 
The Pearson correlation coefficient was used to test the correlations between 
the variables. In addition, linear regression tests were done, to test the effect of 
interactions between motivation and specific self-efficacy of the participants on 
their performance. The analysis of the data indicated that the workers' 
motivation affects the relationship between their self- efficacy and performance. 
The higher the motivation, the more positive the effect of self-efficacy on 
achievement.   

Key words: self-efficacy, motivation, performance, achievement 
 
Introduction 
More than 100 different definitions to 'motivation' exist in literature 

(Kleinginna and Kleinginna, 1981) and yet, researchers disagree about 
how we can understand motivation. One possible direction that perhaps 
can help understanding motivation and it's relation with performance is 
the concept of self-efficacy. Self-efficacy is defined as "people's 
judgment of their capability to organize and execute courses of action 
required to achieve selected types of performance" (Bandura, 1986, 
p391).  According to this view, much of the success rate of an individual 
in completing tasks is determined by his self-efficacy, which in turn 
determines his motivation for completing the task (Bandura, 1986). We 
can distinguish between general perceived self-efficacy and a perceived 
specific self-efficacy regarding a particular task which must be 
performed (Kirsch, 1986). 

This research has attempted to examine whether there is a basis for 
the assumption that motivation affects self-efficacy, and the latter affects 
performance in a way that the higher the motivation the higher the self-

mailto:rafigomel@gmail.com
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efficacy and the higher the performance, which is different from 
Bandura's theory, according to which self-efficacy creates motivation 
and the latter affects performance 

 
Motivation and performance 
The will to perform a task, the motivation, has received an 

extensive coverage in the fields of psychology and education as one of 
the most important theoretical factors in understanding human behavior 
and although it is widely agreed upon that this is one of the most 
important factors to understanding behavior, researchers disagree about 
it (Babaee, 2012).  There are many theoretical structures to explain 
motivation, which differ in their construction, emphasis and focal points. 
For instance, approaches about human needs and their fulfillment, or 
approaches that explain motivation as a conscious process within a 
person, directs his efforts according to profitability considerations, while 
estimating the success or failure probabilities to his efforts (Kilavuz, 
2011; Rogstadius, et al. 2011). Other researchers tried to focus on the 
distinction between external and internal factors of motivation such as 
Mordecai (2001), and despite the accepted distinction that internal 
factors will encourage motivation to achieve (Mashaba and Stein, 2014), 
also contrary findings were revealed: The internal factors were not 
correlated to motivation while external factors were positively and 
directly correlated to motivation (Akanbi, 2011). Similar findings were 
presented in other researches that found that extrinsic motivational 
factors are significantly related to performance achievements (Muogb, 
2013).  

In recent literature reviews about motivational factors, researchers 
conclude that different experiences could influence motivation 
positively, although the findings aren't persistent, and different studies 
resulted differently. Moreover, studies have found that the use of rewards 
may encourage or lessen motivation (Lai, 2011).  

 
Self-efficacy and performance 
One possible direction that perhaps can shed light on the 

differences between different researches and help to understand behavior 
was presented by Bandura and is known as: Social Learning Theory, 
which had developed into Social Cognitive Theory (Ashford and 
LeCroy, 2009). According to this approach, one's behavior is affected by 
interaction with his environment. People evaluate the consequences of 
their past actions, learn from them, build their perception about their 
ability and adjust their future behavior according to it. The level of an 
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individual's belief in his own ability to succeed in performing and 
achieve wanted results has been defined as "self-efficacy" (Bandura, 
1986; 1997). In other words, Self-efficacy is what a person believes he 
can do with his abilities under given conditions. This belief is related to 
the expectations to get results: whether the individual expects his 
performance to produce successful results – or failure. Findings which 
reinforce these claims were also presented by Lunenburg (2011), who 
found that people tend to study and perform tasks that they believe they 
are capable of. Higher self-efficacy affects people's ability to learn, their 
learning achievements and their motivation to learn. 

A recent research found a direct effect of self-efficacy of nursing 
students on the level of their success in theoretical tests and completing a 
task, however, motivation had no direct effect on the level of success 
(Hadid, 2013). In addition, in some cases motivation had a central effect, 
and without it the effect of self-efficacy on the level of success was not 
found. These findings dispute Bandura's claim about the importance of 
motivation, and raise a question about the exclusiveness of self-efficacy 
in determining the level of success.  The current research, conducted 
following Bandura's theory (1986) and Hadid's findings (2013) tested for 
a positive direct connection between self-efficacy and performance and 
between self-efficacy and motivation amongst participants of courses in 
a college for adult studies. 

 
Method 
Objectives 
The objective of our research is to examine factors effecting 

performance in order to better understand how to encourage employees 
to achieve and better perform, and specifically to test whether the level 
of motivation effects people's perception of their ability to complete 
tasks (self-efficacy) and their achievements in reality.  

Design and participants 
A quantitative research was conducted, including an experiment 

group and a control group. The data collected was gathered via 
questionnaires from 207 participants in management courses. 62 of them 
were managers and 144 workers, 32% were women and 68% men.  147 
participants were young people between the ages of 21–30 and 60 
participants were over the age of 30.  

Material and procedure 
• A positive reward was promised (As a Manipulation of 

motivation) for the successful completion of the task that the participants 
were asked to complete.  
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• The task, that involved 12 simple mathematical calculations, was 
explained and demonstrated to the participants  

• The participants were asked to fill out questionnaires that 
measured their motivation and their specific self-efficacy and to 
complete the task during the time allotted to them 

• The research procedure for the control group was identical to the 
experiment group, apart from the manipulation to increase motivation 
that was done on the experiment groups only.   

• Motivation for Task Performance: was measured via a two 
indicators questionnaire especially designed for this purpose. (α=0.912). 

• Specific Self-efficacy was measured by a two indicators 
questionnaire (level and strength) designed by Loke, et al. (1984). 

• The performance: was measured in two ways: Amount: the total 
number answers (out of 12 calculations), Achievement: the number 
correct answers (out of 12 calculations). 

•  
Table 1: The Questionnaires' Characteristics 

    Experiment Group Control Group  

indicator Number of 
statements 

Range Reliability Mean SD Mean SD t  

SSE - Level 1 0-12 -- 9.06 2.79 9.88 2.70 *2.16  

SSE - strength 12 0-100 0.938 78.82 18.83 82.41 18.08 1.40  

MA 4 1-5 0.924 4.04 .940 3.89 1.03 1.14  

MB 1 1-5 -- 3.93 1.07 3.78 1.17 1.00  

P-Amount   1 0-12 -- 8.55 3.22 9.05 3.33 1.10  

P-Achievement 1 0-12 -- 5.15 3.21 4.14 3.09 *2.32  

 
*P<0.05          P= Performance   MA/B= Motivation indicator A/B   SSE=Specific Self-
Efficacy 

 
T tests for independent samples that were done on the six variables 

found that the means of the specific self-efficacy (Strength) among the 
control group were significantly higher than the means among the 
control group. It was also found that the achievements of the experiment 
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groups were significantly higher than the achievements of the control 
group. 

 
Results 
The Relationship between Motivation and Performance 
The effects of the motivation indicators on the performance 

indicators in the experiment group were weak and non-significant. In the 
control group, according to Spearman correlation, a significant weak 
positive relationship was found between motivation indicator B and 
amount, in a way that the higher the motivation the higher the amount. 
(r=*0.205, *p<0.05). However, other significant relationships were not 
found.  

The distribution by age groups shows that significant relationships 
exist only among young people of the control group in the relationships 
between Motivation indicator A (r=0.442, p<0.01)  and Motivation 
indicator B ( r=0.391, p<0.01). No significant relationships were found 
with the distribution by role.   

The Relationship between Specific self- efficacy and 
Performance 

Significant positive moderate relationships were found between the 
specific self-efficacy indicators and the performance indicators in the 
experiment and control groups. 

 
Table 2: The Relationships between Specific self- efficacy  

and Performance  
  Amount-performance Achievement- performance 
Experiment 
group SSE A 0.349** (0.317)** 0.367** (**0.345) 

 SSE B 0.434** (0.410)** 0.434** (**0.458) 
Control 
group SSE A 0.294** (0.295)** 0.178 (0.177) 

 SSE B 0.295** (0.171) 0.243* (0.158) 
 
* p<0.05 ** p<0.01  

 
In the experiment group, the relationships between the Specific 

self- efficacy indicators and the performance indicators were stronger 
among women than among men. However, in the control group the 
relationships between the Specific self- efficacy indicators and the 
performance indicators were much stronger among men than among 
women as shown in table 3:  
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Table 3: The Relationships between Specific self- efficacy  
and Performance according to Gender (Pearson Correlation) 

  Amount-performance Achievement- performance 
  men Women men women 
Experiment group SSE A 0.222  0.636** 0.253* 0.617** 
 SSE B 0.405** 0.542** 0.431** 0.471** 
Control group SSE A 0.355** 0.136 0.182 0.138 
 SSEB  0.374** 0.162 0.271* 0.154 

* p<0.05 ** p<0.01  
 
The relationships between Specific self- efficacy and performance 

in the experiment and control groups were also tested with the 
distribution between role groups and age groups, as detailed in table 4-5 
as follows: 

 
Table 4: The Relationships between Specific self- efficacy and 
Performance Distributed by Role Groups (Pearson Correlation) 

  Performance - Amount Performance - Achievement 
  worker Manager worker manager 
Experiment group SSE A 0.393** 0.045 0.425** 0.030 

 SSE B 0.462** 0.043 0.469** 0.038 
Control group SSE A 0.298* 0.236 0.126 0.249 

 SSE B 0.362** 0.107 0.260* 0.249 
*p<0.05 ** p<0.01 

 
The distribution by role shows that most of the relationships 

between the Specific self- efficacy indicators and the performance 
indicators were stronger among workers than among managers. 

 
Table 5: The Relationships between Specific self- efficacy and 

Distributed by Age Groups  (Pearson Correlation) 
  Performance-Amount Performance-Achievement 
  Up to 30  Above 30   Up to 30  Above 30  
Experiment group SSE A 0.299**  0.575**  0.3096**  0.233  
 SSE B  0.410**  0.548**  0.480**  0.289  
Control group SSE A  0.277*  0.348*  0.1043  0.267  
 SSE B 0.317*  0.331*  0.287*  0.2041  
* p<0.05 ** p<0.01  

 
The age categorization shows that in the experiment group the 

relationships between Specific self- efficacy and amount are stronger for 
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older than for younger people, and the relationships between Specific 
self- efficacy and achievements are stronger with the younger people. In 
the control group the relationships between the Specific self- efficacy 
and amount are stronger for the older than for younger people, and this is 
also the case in the relationship between Specific self- efficacy A and 
achievement. However, the relationship between Specific self- efficacy 
B and achievement is stronger for younger people.  

The Effect of the Interaction between Specific self- efficacy and 
Motivation on Performance 

In order to test the effect of the interaction of Specific self- efficacy 
and motivation on performance, linear regressions were performed.  

 
Table 6: The Results of the Linear Regression to Predict Achievement 

According to the Specific self- efficacy, Motivation and their Interaction 
Variable  B β t P 
Constant  5.719  1.505 0.134 
Specific self- efficacy  - Indicator A  -0.026 -0.149 -0.558 0.577 
Motivation - Indicator A -1.435 -0.443 -1.470 0.143 
Specific self- efficacy *Motivation  0.021 0.747 1.778 0.077 

 
The regression formula:   
Achievement = 5.719 - 0.026*Specific self- efficacy 1.435 

*motivation + 0.021 *Specific self- efficacy *motivation 
As found, the interaction coefficient of the Specific self- efficacy 

and the motivation (0.021) is positive. Therefore the higher the 
motivation of a person; the more positive the effect of his Specific self- 
efficacy on achievement will be. However, the effect of the interaction is 
non-significant. 

A graphic description of the effect of Specific self- efficacy on 
performance within participants with low motivation (1) and high 
motivation (5) is presented in Graph 1: 
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Graph 1: The effect of specific self-efficacy on performance according  

to motivation  
 
Among those with higher motivation, the effect of Specific self- 

efficacy on performance is more positive. This regression was performed 
again with the distribution by gender, role and age:   The distribution 
by gender shows that the interaction coefficient of Specific self- efficacy 
and motivation is positive only for men (B=0.033) and not for women 
(B=-0.005). Thus, the conclusion that the higher the motivation – the 
more positive the effect of Specific self- efficacy on performance, is only 
correct among men. The distribution by role shows that the interaction 
coefficient of the Specific self- efficacy and motivation is positive and 
significant among workers (B=0.027), whereas the effect among 
managers was positive but non-significant (B=0.013). Meaning, the 
conclusion that the higher the motivation – the more positive the effect 
of Specific self- efficacy on achievement, is only true for workers. No 
significant interactions were found in the distribution to age groups 

 
Conclusions 
Our aim was to examine the relationships between motivation, self-

efficacy and performance, and the main goal of the research has been 
examining the assumption that motivation affects self-efficacy, and the 
latter affects the performance in  way that the higher the motivation, the 
higher the self-efficacy and the higher the performance. The findings of 
the current research generally support its assumptions. The main 
innovation of the research is that the general direction of the 
relationships that were found according to which motivation participates 
in determining self-efficacy and in forming the relationship between self-
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efficacy and performance. This is different from the acceptable model 
proposed by Bandura, according to which self-efficacy creates 
motivation and that affects performance (Bandura, 1977; 1982; 1986; 
Bandura et al. 1980). The practical significance is that managers can 
influence the level of workers' motivation and so affect their perceived 
self-efficacy and improve workers' performance. It appears that it is 
possible to enforce the worker's perceived specific self-efficacy, which is 
his level of faith in his ability to perform specific tasks, by increasing his 
motivation, even if he interprets his past experiences as not so 
successful. A worker who is not confident in his ability to perform a task 
because he believes his past experiences were unsuccessful, may try to 
avoid dealing with the task (or the job) and even if he tries to perform, he 
would achieve lower results, that match his level of faith in his ability to 
succeed. 

The findings of the current research emphasize the importance of 
encouraging and enforcing motivation of workers, for instance by 
material or non-material, intrinsic or extrinsic rewards (Muogb, 2013; 
Mashaba and Stein, 2014).  Encouraging motivation would increase the 
workers' perceived self-efficacy, which would assist the managers in 
getting the workers to make efforts to perform tasks which they believed 
previously that they would not be able to perform.  

The fact that different relationships were found between motivation, 
self-efficacy and performance among different groups of participants 
(younger vs. older, workers vs. managers) has meaning regarding 
differences necessary to the ways of motivating different workers of an 
organization. The attempt to motivate workers to succeed in their tasks 
should be done with distinguishing according to different groups of 
workers and thus a greater chance of success is promised rather than an 
attempt to motivate all workers with an identical program. Managers 
should identify the relevant factors of their different groups of workers 
and try to adjust motivation programs to the workers' needs. 
Furthermore, the research findings indicate that the workers' motivation 
affects the relationship between self-efficacy and performance. This 
relationship was found more meaningful than the direct relationship 
between motivation and performance; the higher the motivation, the 
more positive the effect of self-efficacy on achievement.  

Another interesting conclusion is that there are cases where self-
efficacy and motivation separately do not contribute to the increase in 
performance and only their interaction contributes to the increase in 
performance. An additional conclusion drawn from this research is that 
we should pay attention to the claim that mature workers respond 
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differently to younger workers regarding promised extrinsic rewards for 
successful performance, and attribute higher importance to their 
perceived self-efficacy. This means that in setting a reward strategy for 
workers in order to increase their level of performance, we must realize 
that extrinsic rewards affect younger people more than older people.  

 
* Gomel, Raphael. The relationships between motivation, specific 

self-efficacy and performance amongst adults - managers and workers. 
A dissertation submitted in partial fulfillment on the requirements of 
Varna Free University for the degree of Doctor of Administration and 
Management. 2016. A dissertation that has not been approved yet.  
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Summary: This research paper aims to analyze different perspectives of 

human resource management based on David Guest’s model of personnel and 
human resource management. It also pays attention to the forms of 
organizational citizenship behavior that occur in organizations. The influence of 
the two human resource management perspectives on organizational citizenship 
behavior is examined, too. The sample includes 191 participants with different 
demographic characteristics. The results show that organizational structure and 
trust in relationships between the organization and its employees affect all 5 
types of organizational citizenship behavior (altruism, compliance, obedience, 
participation and loyalty). Compliance, loyalty and altruism are also influenced 
by some other aspects of human resource management within the organizations. 

Keywords: human resource management, perspectives, organizational 
citizenship behavior 

 
 

Увод 
 
Управлението на човешките ресурси е една от най-динамично 

развиващите се сфери на дейност, както от научна, така и от 
практическа гледна точка. Ценността на човешкия капитал, него-
вото физическо и психологическо благополучие, добавянето на 
стойност към създаването и предоставянето на продукти и услуги 
стоят в основата на дългосрочно стратегическо планиране, което да 
доведе както до реални ползи за бизнеса, така и до лична удов-
летвореност и осмисленост. Съвременните организации далеч не се 
ограничават само с изпълнението на задълженията, произтичащи от 
заемането на определена длъжност. Те преминават и отвъд, 

mailto:biliana.tsv.alex@gmail.com
mailto:biliana.tsv.alex@gmail.com
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търсейки алтернативни форми на ангажираност, екстра-ролево 
поведение, доброволна включеност и инициативност на служите-
лите и др. Това усложнява и самото взаимодействие между органи-
зацията и нейните членове, заявените и изпълнени очаквания, 
вложените на входа ресурси и получените на изхода резултати. 
Затова е важно двете страни да споделят общи ценности и базисни 
разбирания за бизнеса, който извършват съвместно, за да постигат 
целите си, да имат високи нива на ефективност и критерии за успех. 

 
Перспективи в управлението на човешките ресурси 
 
„Човешките ресурси“ са всъщност „хората в предприятието със 

своята професионална квалификация, личностни качества и нагла-
си, които правят възможно то да постигне  своите стопански цели“, 
а „човешкият капитал“ е „стойност(та) на доходоносния потенциал, 
въплатен в отделните индивиди“. Управлението на човешките 
ресурси (УЧР)1 следователно е „дейност на ръководството на 
предприятието, подпомагано от съответните специалисти по 
управление на човешките ресурси, насочена към планиране, орга-
низиране, координиране, ръководство и контрол на работата по: 
планиране на човешките ресурси; определяне на потребностите 
от работници и служители; оптимизиране съдържанието на 
труда; привличане, подбор, назначаване и освобождаване на 
работници и служители; осигуряване на равни възможности; 
определяне на работната заплата; обучение и развитие на 
човешките ресурси; създаване на здравословни и безопасни условия 
на труд; оценяване на трудовото представяне; взаимодействие с 
работниците и служителите; мотивиране на работниците и 
служителите; оптимално използване на човешките ресурси и 
повишаване на производителността на труда“  (Шопов и кол., 
2004). 

Една от насоките за анализ на промяната във възгледите за 
управлението на човешкия капитал в организациите е разглеж-
дането на служителите в дадена компания като „персонал“ или като 
„човешки ресурси“. Обикновено под „персонал“ се разбира „работ-
ниците и служителите в предприятието, осъществяващи производ-
ствения процес и дейностите, за които то е създадено“ (Шопов и 
кол., 2004). Управлението на персонала има административна 
функция, гарантираща, че правилните хора извършват правилните 
                                                      
1 УЧР – управление на човешките ресурси 
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задължения. Смята се, че това е традиционен управленски подход, 
който акцентира върху спазването на правилата и политиките на 
компанията. Основни задачи са планирането, анализът на работата, 
подборът, обучаването и оценяването на служителите, както и 
администрирането на трудово-правните отношения между работо-
дател и служител. Тези задачи са напълно приложими и при модела 
за управление на човешките ресурси. Фокусът обаче е поставен 
върху въвеждането на служители в компанията, развитието им и 
управлението на таланта им2. Основната функция е стратегическа, 
свързана с адекватното планиране на оптималното количество и 
качество на служителите (Александрова, 2016б). Някои ключови 
характеристики, по които двата подхода могат да бъдат сравнени и 
отграничени са (Guest, 1987; Henderson, 2011, p.16) посочени в  
табл. 1. 

 
Таблица 1. Основни разлики между управлението на персонала  

и УЧР (адаптиран модел на Гест) 
Характеристики Управление на персонала (УП) УЧР 

Стратегическа 
природа 

• Предимно се занимава с 
ежедневни въпроси; 
• Временна и реактивна в 
същността си: по-скоро 
краткосрочна перспектива, 
отколкото стратегическа. 

• Занимава се с 
ежедневни въпроси; 
проактивна в същността 
си и интегрирана с други 
управленски функции; 
• Целенасочено дъл-
госрочна, стратеги-ческа 
визия за ЧР3. 

Психологически 
договор 

Базиран на съгласие от страна на 
служителя. 

Базиран на търсене на 
доброволна отдаденост на 
служителя. 

Дизайн на работата Типично по модела на 
Тейлър/Форд. 

Типично базиран на 
екипната работа. 

Организационна 
структура 

• Йерархична; 
• Тенденция за вертикална 
интеграция. 

• Гъвкава с ядро от 
ключови служители, 
заобиколени от 
периферни нива; 
• Висока степен на 
изнесени услуги 
(аутсорсинг). 

Възнаграждения • На колективна база; 
• „Заплащане за позицията“; 
• Всички допълнителни бонуси са 
свър-зани със системите за работа 
на Тейлър. 

• Базирани на пазара; 
• Индивидуално или 
екипно представяне; 
• „Заплащане за 
приноса“. 
•  

                                                      
2https://www.businesstopia.net/human-resource/personnel-management-vs-human-
resource-management 
3 ЧР – човешки ресурси 

https://www.businesstopia.net/human-resource/personnel-management-vs-human-
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Подбор • Специфични процедури по под-
бор само за старши специалистите; 
• Разчита се изключително на 
външния (за организацията) местен 
пазар на труда за по-голямата част 
от подбора. 

• Специфични про-
цедури по подбор за 
всички служители; 
• Разчита се изклю-
чително на вътрешния (за 
организацията) трудов 
пазар за ядрото от 
служители. Повече се 
разчита на външния пазар 
на труда за небазовите 
позиции. 

Обучение/развитие Ограничено и обикновено сведено 
до обучението на служители на не-
мениджърски позиции. Тясно 
свързано с работата. Развитието на 
мениджърите се ограничава до 
висшите ръководители и ускорени 
кандидатури. 

Трансформирано във 
философия за обуче-ние и 
развитие; обучение, отвъд 
тясно свързаното с 
работата. Продължителна 
роля на развитие за 
всички ключови 
служители, включително 
и тези на не-мениджърски 
позиции. Силен акцент 
върху мениджърското и 
лидерско развитие. Учеща 
организа-ционна култура. 

Перспектива на 
взаимоотношенията 
със служителите 

Плуралистична: колективистична, 
малко доверие. 

Унитаристична: 
индивидуалистична, 
голямо доверие. 

Организация на 
функцията 

• Специалист/Професионалист; 
• Отделена от линейния менид-
жър; 
• Бюрократична и централизи-
рана. 

• Широко интегрира-на в 
линейния ме-ниджмънт за 
ежеднев-ни ЧР въпроси; 
• Група от ЧР специали-
сти, които да консултират 
и създават политики по 
ЧР. 

Роля, свързана с 
благосъстоянието 

Нереализирани очаквания. Няма изрична роля, свър-
зана с благосъстоянието. 

Критерии за успех на 
функцията (ролята) 

Минимизиране на разходите за ЧР. Контролиране на разхо-
дите за ЧР, но също така 
макси-мизиране на пол-
зите от ЧР в дългосрочен 
план. 

 
Майкъл Армстронг, един от ключовите автори, разглеждащи 

проблематиката на човешките ресурси, също говори за няколко 
форми на управление, а именно: 

• „управление на хора“ – политиките и практиките, които 
определят как хората са управлявани и развивани в организациите; 

• „управление на персонала“ – придобиване, организиране и 
мотивиране на човешките ресурси, изисквани от предприятието; 

• „управление на човешките ресурси“ – стратегически и 
последователен подход към управлението на най-ценните при-
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добивки на организацията – хората, които работят там и които 
индивидуално или групово допринасят за постигането на целите й; 

• „управление на човешкия капитал“ – подход за придобива-
не, анализиране и отчитане на данни, които дават информацията за 
управлението на хора, които привнасят добавена стойност при 
стратегическото инвестиране и оперативното вземане на решения 
на корпоративно и директно мениджърско ниво  (Armstrong, 2006). 

Линда Рейди (2015) също съпоставя управлението на пер-
сонала и управлението на човешките ресурси по 4 основни крите-
рии – интеграция, стратегия, взаимоотношения между служителите 
и управляващите и организационен дизайн. Когато се говори за 
персонал, всички функции по неговото управление са иззети 
единствено и само от специалистите по управление на персонала. 
Тяхната роля е назависима и неприкосновена. При управлението на 
човешките ресурси, обаче, в стратегиите и практиките по осъщест-
вяването им са включени и линейните мениджъри на служителите и 
всички други служителите, с които те си взаимодействат. Присъства 
цялостна интеграция на подход, ориентиран към компетентностите 
на служителите с общия стратегически план на организацията. 
Перспективата е дългосрочна, а стремежът е проблемите да бъдат 
откривани преди реално да се появят, за да се вземат адекватни 
мерки. В традиционните модели за УЧР подходът е по-скоро 
реактивен, а планирането – краткосрочно. Решенията се взимат след 
настъпването на криза във функционирането на организацията. 

Организационният дизайн също до известна степен предопре-
деля модела на управление. Бюрократичната и йерархизирана 
структура предполага стриктно следване на установените правила и 
политики, властта и вземането на решения са централизирани и не 
всички имат достъп до тях. Това е модел, типичен за управлението 
на персонала. Когато става въпрос за УЧР, дизайнът на органи-
зацията е гъвкав и приспособим към променящите се условия на 
средата. Разчита се на творчеството и таланта на служителите и 
умението им за справяне в критични ситуации. Взаимоотношенията 
с висшестоящите са отворени и се базират на свободното споделяне 
на мнение и даване на обратна връзка. Хората са ценни като ресурс 
за организацията и се търси добавена стойност от взаимоотно-
шенията между тях. 

Джо Дюк II и Екпо Ниа Удоно също разглеждат съвременните 
тенденции и промените, които настъпват в моделите за управление 
на човешките ресурси. Проследява се изместването на фокуса и 
отварянето на системите за УЧР от тесните специалисти по ЧР към 
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линейните мениджъри. Разширява се кръга от хора, пряко включени 
в процесите по наемане, обучение, мотивиране и т.н. на 
служителите. Въвежда се и функцията на бизнес партньора по ЧР – 
човек, който улеснява внедряването на организационната стратегия 
и служи като коуч на мениджърите в процеса на комуникация с 
техните подчинени. Културните особености на организацията също 
търпят промени. Езикът и наименованията на позициите се 
променят и от просто „персонал“ и „служители“ вече се говори за 
„членове на екипи“, „партньори“, а „мениджърите“ и „супервай-
зорите“ вече са „коучове“, „ментори“, „лидери“, „координатори на 
процесите“. Основен акцент се поставя върху нуждите на ди-
ректните потребители на услугите, а не върху изискванията на 
мениджърите. Визията за работната сила става все по-гъвката и 
мултифункционална. Подборът придобива първостепенна важност, 
защото не само уменията и предишния опит са решаващи при 
избора, но също така и напасването на личностовите особености 
към съществуващите екипи и организационната култура  (Duke II & 
Udono, 2012; Francis & Keegan, 2006). 

Независимо какъв подход за управление на човешките ресурси 
избере една организация, трябва да се има предвид, че той се 
променя и еволюира времето. Перспективата е динамична, 
търсенето и предлагането се променят, профилите на различните 
длъжности се изменят и компаниите трябва да се адаптират към 
средата и тенденциите на пазара на труда, за да продължават да 
бъдат успешни. 

 
Организационно гражданско поведение 
 
Идеята за организационното гражданско поведение е неиз-

менно свързана с развитието на организационната психология и 
организационното поведение като цяло. Този специфичен тип 
поведение се заражда в началото на 20-ти век, но получава солиден 
изследователски интерес и натрупва значително количество данни 
през 80-те и 90-те години  (Александрова, 2016а). Денис Орган е 
първият автор, който въвежда понятието „организационно граждан-
ско поведение“ (ОГП) и го определя като „индивидуално пове-
дение, което е свободно избираемо, не е директно или експлицитно 
разпознаваемо от формалната система за възнаграждения и което в 
крайна сметка повишава ефективното функциониране на органи-
зацията“ (Organ, 1988; Podsakoff, et al., 2000; Александрова, 2015а). 
Поставя се акцент върху идеята, че това поведение не е задъл-
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жително изискване, произлизащо от конкретната роля и длъжностна 
харакатеристика, както и от трудово-правните взаимоотношения 
между служител и организация. То е доброволен акт и ако не бъде 
приложено няма да следват наказания. Няма и изградена система за 
оценка и възнаграждения, която да бъде прилагана спрямо него. 
Затова и много често се асоциира с понятия като екстра-ролево  
(Katz & Kahn, 1966;1978) или просоциално поведение  (Brief & 
Motowidlo, 1986; Puffer, 1987), организационна спонтанност и др.  
(George & Brief, 1992; Van Dyne, et al., 1994; Smith, et al., 1983). 
Друго определение твърди, че „организационното гражданско 
поведение се състои от усилията на членовете на организацията, 
които подпомагат трудовата организация, нейния имидж и цели“  
(Ригио, 2006). Т.е. в основата си това поведение е насочено към 
поддържането и осъществяването на мисията, визията и целите на 
организацията, чрез индивидуалния принос на всеки случжител. 
Съществуват и редица други дефиниции, които се обединяват около 
идеята за доброволния характер на организационното гражданско 
поведение и ползите от него за подобряване на ефективността на 
организацията  (Александрова, 2015б). 

В научната литература има различни класификации на фор-
мите на организационно гражданско поведение. В една от първите и 
по-всеобхватни класификации  (Organ, 1988; Podsakoff, et al., 2000) 
се извеждат 7 основни вида: помагащо поведение, спортсменство, 
лоялност към организацията, организационно подчинение, индиви-
дуална инициатива, граждански добродетели, самоусъвършенстване  
(Александрова, 2016а). Друг модел, който също има широко 
приложение и е използван в изследвания в български условия  
(Илиева, 2006) се фокусира върху 5-дименсионална структура на 
организационното гражданско поведение. Тези пет форми на орга-
низационно гражданско поведение са по-ясно изразени и реле-
вантни за българския тип култура. Затова и този модел ще бъде 
използван като основа на бъдещи по-задълбочени изледвания, като 
доказал и психометричните си стойности за надеждни и валидни. 
Самите 5 дименсии на организационното гражданско поведение са: 

• Алтруизъм – доброволно подпомагане на новоспостъпилите 
служители и ориентацията им в рамките на организацията, 
извършване на дейности, които не се изискват изрично от тях и др. 

• Общо съгласие – цялостна готовност за оказване на помощ и 
съдействие без това да е насочено към конкретна личност; точност 
и прецизност спрямо трудовия ред (спазване на почивки и др.). 



 123 

• Лоялност – изграждане, поддържане и промотиране на 
позитивен имидж на компанията в обществото. 

• Подчинение – по отношение на правилата и нормите, стан-
дартите за изпълнение на трудовите задачи. 

• Участие – акцентът се поставя върху взаимодействието с 
другите, социалния обмен и личните приноси за постигане на 
резултатите. 

Независимо каква класификаия се избере при анализа на този 
конструкт, трябва да се има предвид неговата многоаспектност. 
Съществуват и редица предпоставки за фомирането на такова 
гражданско поведение, както и съответно положителни, а и 
отрицателни последствия. Фокусът на настоящото проучване е 
върху неговите проявления и влиянието на двете перспективи в 
управлението на човешките ресурси върху демонстрирането му. 

 
Извадка 
 
В изследването се включиха 191 човека – 69 мъже (36,1%) и 

122 жени (63,9%). Над половината от тях (105; 55%) са във 
възрастовата група между 26 и 35 години, следвани от тези между 
36 и 45 години (46; 24,1%). Останалите са разпределени във 
вързрастовите групи 46-55г. (18; 9,4%), до 25г. (17; 8,9%) и над 55г. 
(5; 2,6%). Мнозинството от изследваните лица (172 човека или 
90,1%) са с висше образование – бакалавър или магистър. Най-
много от участниците имат общ трудов стаж между 6 и 10 години 
(54; 28,3%), следвани от тези с между 3 и 5 години (44; 23%) и 11-
15г. (13; 17,3%). 74,3% от изследваните лица работят в настоящата 
си организация за период до 5 години. Най-представени са 
специалистите от сектор информационни технологии (37; 19,4%), 
следвани от човешки ресурси (31; 16,2%), финансови, банкови и 
застрахователни институции (25; 13,1%), образователни институции 
(15; 7,9%) и т.н. По отношение на заеманото ниво в йерархията, 
най-много са специалистите (61; 31,9%), след това са старшите 
спциалисти (52; 27,2%) и служители на средно мениджърско ниво 
(27; 14,1%).  

 
Анализ и обсъждане на резултатите 
 
В основата на анализа на перспективите в управлението на 

човешките ресурси в настоящото изследване стои моделът на 
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Дейвид Гест, който разграничава два подхода – управление на 
персонала и управление на човешките ресурси  (Guest, 1987). На 
негова база са създадени 11 двойни айтема, като всеки един от двата 
възможни отговора се съотнася към единия или другия подход. 
Резултатите от направеното проучване показват, че при определени 
критерии стойностите са близки (напр. формиране на възнагражде-
нията, възприемане на функцията на специалистите по човешки 
ресурси, а при други – драстично различаващи се (напр. критерия за 
успех на дейностите по УЧР, възможностите за обучение и 
развитие, организационна структура и др.). 

По отношение на перспективата за развитие на човешките 
ресурси, 69,6% от изследваните лица смятат, че тя е по-скоро 
дългосрочна, срещу 30,4%, които я определят като по-скоро 
краткосрочна. Това подсказва и стратегическата ориентация в 
планирането и целеполагането и включване на човешкия ресурс 
като основен за постигането на желаните бизнес резултати. Това 
води и до доброволната отдаденост на служителя (74,3%) при опре-
деляне на неформалните отношения с компанията или сключването 
на т.нар. „психологически договор“. Само при 25,7% от случаите 
този процес е продиктуван от формалното съгласие на служителите. 
Работейки в такава позитивна и стимулираща атмосфера, хората 
възприемат работните процеси като фокусирани върху екипната 
работа (53,4%), но също така и търсещи количествен резултат 
(46,6%). Влияние върху възприятието на служителите има и 
организационната структура, която е със силно изразен йерархичен 
характер 70,7% и в много по-малка степен (29,3%) – гъвкава. По 
отношение на разбирането за формирането на възнагражденията 
има относителен баланс между колективната база (заеманата 
позиция; 49,2%) и индивидуалния принос (50,8%). Това показва, че 
според участниците в проучването няма ясно изразен подход в 
определяне на заплащането и влияние оказват както нормативно 
установени граници спрямо други специалисти на същата длъж-
ност, така и личният подход към изпълнението на задачите. В 
повечето случаи служителите активно препоръчват свои приятели и 
познати за започване на работа в същата организация или пък 
самите те израстват и се развиват, т.е. преобладават вътрешните 
канали на подбор (53,9%). Успоредно с това, обаче, особено за 
специфични позиции, позиции на високи мениджърски нива и при 
масов побор на много хора, се използват и външни канали (46,1%).  

Друг важен аспект в управлението на човешките ресурси е 
въприемането на наличието на различни обучения и тяхната 
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достъпност. За съжаление, 70,2% от участниците в изследването 
смятат, че възможностите са ограничени, а предлаганите обучения 
са тясно свързани с работата. Това до известна степен подпомага 
усъвършенстването в определена област, но също така и ограничава 
придобиването на допълнителни умения, които биха могли да 
оптимизират работните процеси и да повишат ефективността. 29,8% 
от изследваните лица имат възможността да избират разнообразни и 
общодостъпни програми за растеж и развитие. Като цяло тези 
резултати се допълват и от факта, че 53,9% виждат липса на 
достатъчно доверие между тях и организацията, но също така 
другите 46,1% го възприемат като голямо (доверието). Това до 
известна степен се предопределя и от откритостта на висшия и 
среден мениджмънт и откритостта им за дискусия, равни въз-
можности за всички и управление, насочено към подобряване на 
ефективността. Не малка роля за това има и възприетата функция на 
специалистите по човешки ресурси, която в 52,3% от случаите е по-
скоро бюрократична и отделена от тази на линейния мениджър и 
по-скоро консултанстки ориентирана в 48,7% от случаите. Когато 
се даде възможност на специалистите по човешки ресурси да 
подпомагат дейностите на линейните мениджъри, това би обогатило 
техните меки умения като напр. лидерство, комуникация, даване на 
обратна връзка. Това би намалило и противопоставянето на раз-
личните отдели. Все пак специалистите по човешки ресурси не са 
просто администратори на персонала, а и стратегически партньори, 
треньори, кариерни консултанти и т.н. Това обаче не означава, че те 
са длъжни да се грижат за благосъстоянието на служителите, което 
води до грешни очаквания (43,5%). По-скоро тяхната функция е 
различна и този ефект би бил страничен. Основният критерий за 
успех на дейността по управление на човешките ресурси  е не само 
минимизиране на разходите (това е така за 26,2% от изследваните 
лица), а контролиране на разходите и максимизиране на ползите 
(73,8%). Именно това е подход, ориентиран към управление на 
човешките ресурси, стратегически ориентиран към дългосрочност, 
растеж, развитие, тясно сътрудничество и гъвкавост в динамичното 
ежедневие на всеки един бизнес.  

 
При анализа на формите на проявление на организационното 

гражданско поведение, най-висока средна стойност има общото 
съгласие (М=3,33), следвано от алтруизма (М=3,21), подчинението 
(М=3,20), участието (М=3,04) и лоялността (М=2,92). Интересно е, 
че тези резултати напълно се припокриват с данните от проведено 
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през 2016г. изследване с извадка от 70 човека, където формите на 
организационно гржданско поведение са ранжирани по същия 
начин с близки средни стойности (съответно М=3,26; 3,12; 3,04; 
2,97 и 2,87)  (Alexandrova, 2016). Това показва консистентността на 
този феномен в българските организации и неговата стабилност във 
времето. 

Въпреки че организационното гражданско поведение често се 
съотнася към „екстра-ролевото поведение“  (Van Dyne, et al., 1994; 
Smith, et al., 1983), то е дълбоко свързано с организационно 
поведение, което следва вътрешните правила и политики, споделяне 
на общи ценности. Синдромът на „добрия самарянин“ (Organ, 1988) 
разглежда тенденциите към помагане на другите в процеса на 
адаптация към работните процеси и готовността на настоящите 
служители да оказват помощ и подкрепа на новодошлите. В днешно 
време е практика в много компании да посочват „доброволци по 
посрещането“ („welcoming ambassadors“), които да се погрижат за 
новите служители. Получените резултати показват и, че лоялността 
като форма на организационното гражданско поведение е най-слабо 
представена, вероятно поради различното тълкуване на концепта. 
Динамичната сфера на дейност, в която всеки ден се появяват нови 
компании, предлага повече възможности и предизвикателства и 
също така оставането в една организация за по-продължителен 
период от време става все по-трудно. Младите поколения имат по-
високи очаквания и изисквания и се демотивират и започват да 
изпитват неудовлетворение, когато не намерят това, което искат. В 
този контекст и лоялността не е ясно дефинирана, а целите, мисията 
и визията на компанията са противоречиви и хората започват да 
търсят нова организацията, която да им предостави сигурност и 
ясно дефиниран кариерен път. 

Една от основните цели на настоящото проучване е също така 
да провери и влиянието на двете перспективи за човешките ресурси 
според модела на Гест върху проявите на различните форми на 
организационното гражданско поведение. Резултатите показват, че 
организационната структура и доверието между служители и 
организация влияят статистически значимо върху всички 5 форми 
на организационното гражданско поведение. При организационната 
структура коефициентите спрямо съгласието са p<0,05, F=3,83, 
алтруизма: p<0,05, F=4,51, подчинението: p<0,05, F=5,68, участието: 
p<0,01, F= 10,98 и лоялността: p<0,00, F=15,51. И при петте форми 
на организационно гражданско поведение, по-високи средни 
стойности се наблюдават при наличието на гъвкава, за сметка на 
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йерахична структура, като това важи и когато доверието между 
служител и организация е високо. При доверието коефициентите 
спрямо съгласието са p<0,01, F=7,39, алтруизма: p<0,00, F=18,41, 
подчинението: p<0,01, F=11,31, участието: p<0,05, F= 6,54 и 
лоялността: p<0,01, F=8,11. 

Получените резултати не са изненадващи и подкрепят изло-
жените теоретични постановки  (Armstrong, 2006; Henderson, 2011; 
Guest, 1987; George & Brief, 1992; Francis & Keegan, 2006; Podsakoff, 
et al., 2000; Smith, et al., 1983). Организационната структура и 
стратегия за бизнес развитие се пренасят и върху отделните звена, 
както и върху поведението на хората в организациите. Строгата 
линия на властта, ясните нива на отчетност и стъпки за израстване в 
кариерата потискат инициативността, склонността да се помага на 
другите и поражда неудовлетворение. Независимо от постигнатите 
резултати и личния принос няма как да се прескочат определени 
нива в структурата, а достигането на желаната позиция може да 
отнеме време. Тези фактори пораждат склонност към неподчи-
нение, липса на участие, по-малко доверие в ръководството и липса 
на включеност в груповите процеси. Когато обаче има свобода на 
действието и фокус върху индивида, той е стимулиран да развива 
потенциала си. Подкрепата и доверието от страна на организацията 
провокират доброволно следване на установените правила и 
принципи на действие, алтруистична ориентация към взаимопомощ, 
споделяне на общи ценности и убеждения. Важни са не само 
крайните резултати и успех на организацията, а и личните ползи, 
които всеки служител извлича за себе си и които му помагат да се 
развива и усъвършенства. Това го мотивира и амбицира да влага 
повече усилие и ресурс, за да получава повече. 

Съгласието като цялостната готовност за оказване на помощ и 
съдействие без това да е насочено към конкретна личност; точност 
и прецизност спрямо трудовия ред (спазване на почивки и др.), е 
статистически значимо повлияно от структурирането на работните 
процеси (p<0,05, F=4,10; M=3,39 при екипната работа и М=3,27 при 
серийното производство (количествен резултат)) и възприемането 
на ролята на специалиста по ЧР като свързана с благосъстоянието 
на служителите (p<0,05, F=5,37; при липсата на връзка М=3,40, а 
когато такава има, но това води до нереализирани очаквания 
М=3,24). Важно е да се отбележи, че гражданската ориентация у 
служителите се свързва и с чувството за принадлежност към 
групата, от която са част и по-голямата единица на организацията. 
Спазването на определени правила и норми зависи и от взаимното 
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сътрудничество и подпомагане, а желаният успех е споделен по 
пътя на постигането му. Колкото по-ясна и категорична е и 
функцията на специалистите по човешки ресурси, толкова по-
целенасочено е и взаимодействието с тях. Създаването на комфорт 
и уют на работното място, позитивен климат и добри работни 
взаимоотношения зависи приоритетно от самия индивид. Неговото 
благосъстояние е транзакционен процес на обмен на знания, уме-
ния, опит, емоции, преживявания с останалите служители и органи-
зацията. Специалистите по човешки ресурси се грижат тези хора да 
бъдат правилно подбрани, сформирани в екипи, обучени, мотиви-
рани, развивани, задържани, възнаграждавани и т.н. Чувството на 
благополучие е вторичен и независим ефект. 

Алтруизмът в смисъла на доброволно подпомагане на ново-
спостъпилите служители, извършване на дейности, които не се 
изискват изрично от тях и др., е статистически значимо повлияно от 
възможностите за обучение и развитие (p<0,05, F=4,42). Много по-
изразен е той, когато тренинговите програми са разнообразни и 
достъпни за всички (М=3,67) и по-малко проявяващ се, когато те са 
ограничени и пряко свързани с работния процес (М=3,01). Тук 
отново е важен процесът на обмен и взаимна включеност. Когато 
организацията инвестира в своите служители и им дава възможност 
да придобиват нови знания и умения, да усъвършенстват наличните 
такива и да разширяват професионалния си опит, това ги мотивира 
самите те да дават повече от себе си. А когато и възнагражденията 
им са формирани именно на базата на този личен принос (а не 
усреднена стойност за заеманата позиция), те са и по-лоялни 
(p<0,05, F=4,82). Ориентацията започва да се превръща в дълго-
срочна, склонността за оставане в организацията нараства. Адек-
ватната оценка и признаване на собствената ценност за крайния 
успех са ключов задържащ механизъм. По този начин се изгражда и 
взаимно доверие, откритост във взаимоотношенията и свободно 
споделяне на всякакъв тип ресурси. 

 
Заключение 
 
Основна цел на съвременните организации е увеличаване на 

печалбите, оптимизиране на ресурсите, установяване на лидерски 
позиции в съответния бизнес сектор. За да се постигне това е важно 
да се има предвид перспективта за управление на човешките ре-
сурси. Времевата ориентация, организационната структура и струк-
турата на работните процеси, формирането на възнагражданията, 
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взаимното доверие и др. са само част от критериите за постигане на 
желаните резултати. Успоредно с формалната система на осъщест-
вяване на заложените бизнес цели, съществуват и други форми на 
поведение, извън стандартаната трудова роля, които се превръщат в 
активен граждански синдром. Съчетанието на традиционните и 
съвременните модели на управление, на задължителното и добро-
волното участие, на общите цели и споделени ценности и т.н. е онзи 
движещ механизъм, който създава високите критерии за ефек-
тивност и предопределя стъпките за постигане на поставените цели. 
Успехът е функцията на синергията между индивид и организация. 

 
Използвана литература  
Александрова, Б. 2015а. Нагласи към организационното гражданско 

поведение и негови проявления в контекста на организационното 
поведение. Велико Търново, s.n. 

Александрова, Б. 2015б. Формиране и развитие на професионалните 
контакти в контекста на организационното гражданско поведение. 
София, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", pp. 439-446. 

Александрова, Б. 2016а. Организационно гражданско поведение: същност, 
предпоставки и последствия. Годишник на докторантите, p. под 
печат. 

Александрова, Б. 2016б. Традиционни и съвременни подходи в управле-
нието на човешките ресурси. София, Унив. изд. "Св. Климент 
Охридски", pp. 566-574. 

Илиева, С. 2006. Организационна култура: Същност, функции и промяна. 
София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски". 

Ригио, Р. 2006. Въведение в индустриалната/организационната психо-
логия. София: Дилок. 

Шопов, Д., Близнаков, Й., Атанасова, М., Евгениев, Г. & Каменов, Д. 2004. 
Терминологичен речник по управление на човешките ресурси. София: 
Унив. изд. "Стопанство". 

Alexandrova, B. 2016. Human Resource Management and Organizational 
Citizenship Behavior. Belgrade, Faculty of Business Economics and 
Entrepreneurship Belgrade; Sofia University "St. Kliment Ohridski", pp. 
232-243. 

Armstrong, M. 2006. A handbook of human resource managament practice 
(10th Edition). London and Philadelphia: Kogan Page Limited. 

Brief, A. & Motowidlo, S., 1986. Prosocial organizational behavior. The 
Academy of Management Review, Volume 11, pp. 710-725. 

Duke II, J. & Udono, E. N. 2012. A New Paradigm in Traditional Human 
Resource Management Pratice. Journal of Management and Sustainability, 
2(2), pp. 158-162. 



 130

Francis, H. & Keegan, A. 2006. The changing face of HRM: in search of 
balance. Human Resource Management Journal, 16(3), p. 231–249. 

George, J. & Brief, A. 1992. Feeling good - doing good: A conceptual analysis 
of mood at work-organizational spontaneity relationship. Psychological 
Bulletin, Volume 112, pp. 310-329. 

Guest, D. 1987. Human resource management and industrial relations. Journal 
of Management Studies, 24(5), pp. 503-521. 

Henderson, I. 2011. Human Resource Management for MBA Students 2nd 
Edition. s.l.:CIPD. 

Katz, D. & Kahn, R. 1966; 1978. The social psychology of organizations. New 
York: Wiley. 

Organ, D. 1988. Organizational citizenship behavior: The good soldier syndro-
me. Lexington, MA: Lexington Books. 

Podsakoff, P., MacKenzie, S., Paine, J. B. & Bachrach, D. 2000. Organizational 
Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical 
Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 
pp. 513-563. 

Puffer, S. 1987. Prosocial behavior, non-compliant behavior, and work perfor-
mance among commission salespeople. Journal of Applied Psychology, 
Volume 72, pp. 615-621. 

Reidy, L. 2015. Make That Grade Human Resource Managament (4th Edition). 
s.l.:Gill & Macmillan Ltd.. 

Smith, A., Organ, D. & Near, J. 1983. Organizational Citizenship Behavior: Its 
nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(4), pp. 653-663. 

Van Dyne, L., Graham, J. & Dienesch, R. 1994. Organizational Citizenship 
Behavior: Construct redefinition, measurement, and validation. Academy of 
Management Journal, 37(4), pp. 765-802. 

 
 



 131 

АУДИТОРИЯТА КАТО СОЦИАЛЕН ПРОДУКТ: 
НЕИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ В МОДЕЛА  

НА ПОТРЕБЛЕНИЕ 
 

Доц. д-р Биляна Томова 
Университет за национално и световно стопанство, София, 

България, e-mail: tomova@culturaleconomics.bg 
 

AUDIENCE AS A SOCIAL PRODUCT: NON-ECONOMIC FACTORS IN 
THE PATTERN OF CONSUMPTION  

 
Assoc. Prof. Bilyana Tomova 

University of national and world economics, Sofia, Bulgaria, e-mail:  
tomova@culturaleconomics.bg 

 
Sumary:  Arts and cultural industries are  goods  of experience.  The 

pattern of consumption is a reflection of many factors, such as the basic part is 
outside the classic economic insight. Unlike other products and services where 
the price is the deciding factor for purchase, in the field of culture the classic 
factors are dropped its leading role in the non-economic elements. There are a 
specific pattern of consumption, in which the classic factors price and income 
have supplanted influence from non-economic factors and regulators such as 
education, reference group, value system, a cultivated taste, sub-cultural group. 
Ideally, consumer behaviour, influenced by experience and training, leading to 
the effect of "rational addiction", i.e. with increasing consumption increased 
and the degree of personal satisfaction and utility extracted  

Keywords: culture, pattern of consumption, noneconomic factors, rational 
addiction, cultivated taste,  

 
 

Увод  
Пазарът на културни стоки и услуги е труден и непредвидим. 

Тази специфика се дължи, както на характера на културните про-
дукти, носители на множество пазарни дефекти, така и на непред-
видимостта на потребителското внимание.  През последните десети-
летия има все по-нарастващо свръх предлагане на стоки и услуги за 
свободното време, които се борят за интереса на аудиторията, а  
потребителят става все по-разглезен от лесно смилаемата култура 
предлагана от глобалните създатели на развлекателни стоки и 
услуги. 

Изкуствата (театър, музика, танц) и в по-малка степен култур-
ните индустрии носят в себе си технологичен проблем свързан с 
ефекта на Баумол – незаменимост на живия труд с иновации и капи-
тал (за квартет на Моцарт времето на изпълнение не се променило 
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през последните 200 години), а и потреблението им е високо 
интензивно – театралната постановка фокусира два часа активно 
внимание. За разлика при „потреблението от фотьойла“, където 
концентрацията не е задължителна и заниманията на “домашния“ 
телевизионен зрител, могат да са едновременно в много посоки.   

 
Формиране на аудиторията: мисия невъзможна? 
Как да се привлече аудиторията и какво предпочита днес, може 

ли да се насочи и формира нейното поведение – това са базисни 
въпроси за всеки създател на културен продукт или услуга от 
актьора и режисьора до продуцента и инвеститора в културен 
капитал, бил той държавата или отделен меценат. 

Възможните отговори  би трябвало да се търсят в две посоки. 
Първата  е по-трудна, бавна и скъпа – да се формира аудито-

рията. Решение, подсказано от факта, че в модела на потребление на 
културни стоки и услуги има група от фактори, които носят социа-
лен и психологически оттенък, а именно: образование, референтна 
група, субкултурна група и вкусът на потребителя (Трошби (1983) , 
Маккейн (1981), Томова (2002), Андреева (2011). На този специ-
фичен пазар потребителските възприятия се възпитават и тук дей-
ства теорията за рационалното пристрастяване, която формира 
ценители. 

Втората посока в търсене на решение е приспособяване на 
изкуствата и културните индустрии към аудиторията, предлагайки 
културен продукт, който  със сигурност ще бъде харесан, защото е 
вече припознат и обичан. Подобна магдонализация на създаването 
на културни стоки и услуги, също не е гаранция за успех, но носи 
по-малко възможности за провал. Това е пътя на Холивуд и създа-
ването на поредица от блогбастъри посветени на един герой, но 
„Златните малинки“1 все още ги има като награда, а това е доказа-
телство, че дори когато имаш рецепти за успех гаранция няма.  

 
Аудиторията и възпитанието на вкуса 
Потреблението на културни стоки и услуги се реализира в 

специфична среда, макар че първите функции на търсенето в 
областта на изкуствата не отчитат тези влияния. Така например, 
изследователи, като Хейлбрун, Грей (1993:69) боравят основно с 
икономическите фактори - цена на билета, доход и цени на стоките 
                                                           
1 Наградите „Златна малинка“ са контрапункт на наградите „Оскар“ на филмовата 
академия на САЩ. Присъждат за слабите актьорски изпълнения и най-слабите 
филми, сценарии, режисура и филмова музика. 
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заместители. В по-ранен период се появяват изследванията на 
Трошби и Уитърс (1983), чиито емпирични данни потвърждават 
корелацията между факторите доход, образование и култивиран 
вкус при потреблението на културни продукти. Тези, твърде услов-
но наречени, не икономически фактори (образование, ценности, 
нагласи, култивиран вкус, статусни характеристики на аудиторията) 
са базисни при оформяне на потребителските предпочитания, а 
следователно и при формиране модела на потребление. В културата 
цените на стоките и дохода на потребителя не предопределят сами 
по себе си потребителското поведение, а го трансформират косвено 
– чрез образованието и възможността да се изгражда вкус чрез 
нарастващо потребление. 

Формирането на определени вкусове и потребности е отра-
жение, както на възможността за достъп до култура, така и на 
факта, че културните стоки се приемат като Вебленова стока, т.е. 
стока която носи социален имидж и репутация, а в икономика на 
благосъстоянието те са вече оценени като ценни стоки (merit goods), 
за които държавата трябва да полага грижи за потребление им 
(Делчева, Томова, 1997). „Логично е по-образованият да е и “по-
продуктивен” в потреблението си (т.е. увеличава се придобитата 
индивидуална полезност)... Полезността от култивирания вкус ще 
зависи и от степента на развитост на културните институции, както  
и от другите  човешки предпочитания.”(Хансен,1995:101). 

Култивираното потребление се отразява пряко върху търсене-
то. Повечето икономисти в областта на културата приемат, че 
потреблението ще нараства с времето, което се дължи се на факта, 
че аудиторията чрез своето потребление създава потребителски 
капитал - човешки културен капитал, получен чрез акумулиране на 
ефектите от по-раншно потребление, частично чрез образованието и 
останалия човешки капитал, който се съдържа в потреблението 

Възприемането на вкуса, не като вътрешно присъщ и даден 
веднъж завинаги на човешкото същество, а като фактор за потреб-
ление, който може да се променя, култивира и насочва е инова-
ционен за областта на икономиката. Тази възможност разкрива ново 
поле за приложение, както за образованието на аудиторията, и 
приемането и като социален продукт, който се формира, така и пред 
потенциала на маркетинговите послания. 

Нейният създател Робърт Маккейн (1981), базирайки се на 
теорията на игрите, доказва, че оценката на вкуса може да стане 
чрез промяната му от вътрешно присъщ в обект на изграждане във 
времето. В такива условия търсенето придобива не еднороден 
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характер, ето защото кривата на търсенето в дълъг период може да 
премине през много равновесни точки, отразяващи етапите на 
формиране на вкуса. Фигура 1 

Изводът е, че вкусът не е постоянна величина, а част от нашето 
социално ежедневие. Върху него влияят социални и културни фак-
тори и регулатори, които ако имат случаен характер го превръщат в 
трудно предвидим, но при формиране на национална образователна 
и културна политика се формира аудитория с осъзнато потре-
бителско поведение.  

 
        
 P 
       D  
  
         

  
 0            Q   
      

A             B               C  
 
 
Q - количество на търсене 
P - цена на единица стока 
D - Крива на търсенето с равновесие в точки А и В 
 

Фигура 1: S-образна крива на Робърт МакКейн на търсенето в дълъг 
период, за стоки и услуги чието потребление изисква формиран вкус 

 
Потребителското поведение повлияно от опита и обучението 

води до ефекта на “рационалното пристрастяване” – теорията 
представена в началото на 80-те години на 20 век от Маккейн. 
Потреблението в областта на културата е кумулативен процес – с 
нарастване на потреблението нараства и степента на извлечена 
индивидуална полезност и удовлетвореност. Нараства капацитета за 
оценка на полезността, т.е. потребителят става по-продуктивен при 
потреблението си, той започва да натрупва индивидуален културен 
капитал. Според Дебанде (2001) “Натрупването на удовлетвореност 
от изкуствата води до нарастване на продуктивността на времето 
посветено на изкуствата. Това натрупване зависи от общото образо-
вание и семейната среда (унаследения културен капитал).” 

Както позитивната, така и нормативната икономика приемат, 
вкуса на потребителя, като даденост. За радост, този отказ от фор-
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мирането на потребителските предпочитания липсва в икономиката 
на културата. Познанията, нормите, ценностите, които всеки инди-
вид носи в себе си го дефинират към определена социална група, но 
в същото време и към определен културен модел, което обяснява 
съществуването на многовариантни културни модели – фигура 2.  

 
 
 
 
 
 
 

*Образование *Цена 
*Традиции,Вкус *Заместители 
*Референтна група *доходи 
*Ценности, нагласи     
*Реклама 
*Стил на живот 
 
МНОГОВАРИАНТЕН МОДЕЛ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ В  ИЗКУСТВАТА  И КУЛТУРНИТЕ 
ИНДУСТРИИ , ОСНОВАВАЩ СЕ НА СТЕПЕНТА НА ПРИПОКРИВАНЕ МЕЖДУ 

СОЦИАЛЕН СТАТУС (ДОХОД, ЦЕНА..) И СУБКУЛТУРНА ГРУПА 

 
Фигура 2. Влияния на икономическите и не икономически фактори при 
формиране модела на потребление в изкуствата и културните индустрии 

 
През последните десетилетия все повече се забелязва липса на 

припокриване между социална позиция и културен стил, както поради 
всеобщата достъпност на културните продукти и услуги, доставяни 
чрез глобалната интернет мрежа, така и поради засилващото се влия-
ние на не икономическите фактори при формиране модела на потреб-
ление в изкуствата и културните индустрии. (Томова, 2002). 

 
Магдоналдизация на създаването на културни стоки и 

услуги: гаранция за успех? 
Задържането на аудиторията, съобразявайки се с нейния вкус е 

втората възможна пътека. Особено в областта на филмовата и теле-
визионната индустрия тя е продиктувана от нарастваща вътрешна 
конкуренция (все повече канали, все по-голямо световно филмово 
производство) при предлагане надвишаващо многократно търсене-
то, и това в условия на нарасналата цена на свободното време и 

модел на социалните 
навици 
 
– културни навици 

модел на стандарт-
ното потребление 
/кумулативно 
задоволяване/ 
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конкуренцията от заместители от всички видове индустрии за 
свободното време.   

Изобилие от съдържание в съчетание с оскъдно внимание на 
аудиторията (Гудман, 2004): в такава среда  да се създаде вкус чрез 
проактивна политика е само по себе си е рискован подход. Този 
риск отказва много творци и продуценти от идеята за формиране на 
публиките чрез развитие на продукта и пазара. Много по-лесно и 
ефективно е да се създават продукти, услуги отговарящи на базис-
ния вкус - масови и по-евтини (игри, риалити формати, блогба-
стъри, театрални постановки с комедиен привкус и др.) и така да се 
открадне аудитория и осигури реклама. По този начин “непред-
видимостта на общественото внимание създава тенденция за 
създаване култура на конформизма“. 

Ето защо, филмите в световната класация по посещаемост, 
съответно и приходи в топ 30 са комерсиални, високо технологични 
(3D) и ниско рискови като първоначален замисъл. Половината (15 
за 2011 г.) от най-високо приходните продукти са изградени на 
основа продължения и неоригинални сценарии. Преобладаваща 
част са производство на Холивудски студии. 

 
Таблица 1.  Жанр на първите 30 по посещаемост филми в света  

(данни за 2011 г.) 
Характеристики Брой филми 

Дистрибутирани от Холивудски студия  17   
3D  8 (5 в Топ 10)  
Продължения и не оригинални сценарии  15  
- Продължения 12 (8 в Топ 10)  
- Нови версии  –  
- Адаптации 2  
- Prequels 2 1  
Анимации 7  

Приключенски екшъни Общо: 9  
(Холивуд : 7)  

Комедии Total: 11  
(Холивуд : 3)  

Национални филми (не холивудско производство   11  
 
Източник: UNESCO Institute for Statistics, July 2013 

                                                           
2 Продължение на успешен филм, като сценарият е посветен на същата тема или 
герой но, връщайки се назад във времето, т.е. в началото на историята, в неговото 
детство и т.н. (Епизоди от успешни поредици като „Звездни войни 2“, „Индиана 
Джоунс“ и др.) 
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И тук действа теорията за рационалното пристрастяване, която 

формира ценители. Формиралите публиката имат възможност за 
награда да получат монопол върху вкусовете на сегмент от ауди-
торията – монопол на актьор-звезда, режисьор явление, или пореди-
ца от тематични филми. Този  монопол върху сегмент от потреби-
телите, а не върху пазара, което е характеристика на модерните 
силно конкурентни пазари, т.е. този монопол е във конкретен 
времеви пазар без особено силни бариери и трябва да се подържа с 
агресивна реклама и сериозни маркетингови разходи. Това пристра-
стяване може да се сравни с вярност към бранд в монополистичните 
пазари, но в дълъг период генералния извод е, че вкусът, а съот-
ветно и потреблението на публиката е непредвидимо. Реакцията на 
публиката към продукта дори е дефинирана от отделни изсле-
дователи като идиосинкратична3, което определя и изненадващи 
реакции на вкусови предпочитания, с последващи отражения върху 
пазара и конкуренцията.(Томова, 2014) 

При тази непредвидимост ролята на образованието и 
маркетинга нарастват решително.Появяват се и нови бизнес модели, 
които се стремят да накарат зрителя да се идентифицира с образа от 
екрана,търсят се решения, които  да превърнат потребителя в съав-
тор чрез изпращане на предложения за локации за следващ епизод, 
включване в масовката като награда,  пращане на идеи за финал на 
конкретни серии.(Василева, 2011) По този начин съвсем  реално 
потребителят на култура превръща потреблението си в социален и 
културен опит и възможност за социализация – чрез съпричастие, 
оценка, елементи на творческо съучастие. 

 
Възможността да се формира аудитория чрез образование и 

култивиране на вкуса, т.е. подходът към потребителя като към 
социален продукт, не изключва маркетинговите усилия за видимост 
на продукта. В съчетаването на двата подхода се крият и добрите 
бъдещи решения за създаване, привличане и задържане на ауди-
торията. 

 
 

                                                           
3 Идиосинкратична реакция – непредвидима реакция за симпатия или емпатия, 
отражение на персонална особеност. В икономиката терминът е част от теорията на 
портфолиото и се приема, че това е риск възникнал от необичайни и уникални 
обстоятелства, трудно предвидим и несистематичен. 
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ВОЙНАТА НА ДУМИТЕ 
 

Доц. д-р Георги Калагларски 
 
 
Резюме: Журналистическата информация служи като източник на 

познание за действителността, но и за живота и за персоналното пове-
дение на хората. Тя има ключова роля в изграждането на идентичността 
на всеки индивид,  моделира личностите и поведението на гражданите. 
Конструирането на медийния свят е конструиране на публичен свят. 
Получава се така, че това, което не присъства в публичния, т.е. медиен 
свят, сякаш не съществува. Постепенно се изместват приоритетите на 
традиционната журналистика – от задълбочен и обективен обществен 
дебат с лекота се преминава към отклоняване на вниманието на 
аудиторията към по-скандални, по-сензационни, по-пикантни новини, 
чиято информационна стойност е с по-ниско равнище на достоверност и 
обективност. Така някак неусетно „войната на думите“ подмени „война-
та на идеите“. 

Ключови думи: медии, фалшиви новини, алтернативни новини, 
тенденции, медийна реалност, доверие 

 
Summary: Journalistic information serves as a source of knowledge of 

reality but also of life and of  human personal behavior. It has a key role in 
building the identity of each individual, modeling the personality and behavior 
of citizens. The construction of the media world is the construction of a public 
world. It is so that what is not present in the public, i.e. the media world, it is as 
if it does not exist. 

The priorities of traditional journalism are gradually shifting - from an in-
depth and objective public debate with ease is moving towards diverting the 
audience's attention to more scandalous, more sensational, more spicy news 
whose information value is of lower reliability and objectivity. Thus, somewhat 
imperceptibly, the "war of words" replaced the "war of ideas". 

Keywords: Media; Fake news; Alternative news; Trends; Media reality; 
Modeled reality; Trust 

 
 
Журналистическата информация служи като източник на 

познание за действителността, но и за живота и за персоналното 
поведение на хората. Тя има ключова роля в изграждането на 
идентичността на всеки индивид, моделира личностите и поведе-
нието на гражданите. Конструирането на медийния свят е конструи-
ране на публичен свят. Получава се така, че това, което не при-
съства в публичния, т.е. медиен свят, сякаш не съществува. 
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Постепенно се изместват приоритетите на традиционната 
журналистика – от задълбочен и обективен обществен дебат с 
лекота се преминава към отклоняване на вниманието на ауди-
торията към по-скандални, по-сензационни, по-пикантни новини, 
чиято информационна стойност е с по-ниско равнище на досто-
верност и обективност. Така някак неусетно „войната на думите“ 
подмени „войната на идеите“.  

Журналистическата теория е активна, променлива, социално 
адаптивна наука. Нейното изучаване помага за опознаване на 
процесите, които протичат в обществото. Тя се променя, в зависи-
мост от трансформациите на социума, отразява неговите стремежи, 
формира средата, в която взаимодействат различните социални 
групи. Невъзможно е да се създаде обществено мнение без богата 
плуралистична медийна среда. Общественото мнение полага осно-
вите на нови промени и бъдещи преобразования и така медиите 
отново заемат водещи позиции. 

Журналистическата теория изучава явленията, процесите и 
моделите, по които журналистиката функционира, както и пове-
дението на участниците в създаването на журналистическите произ-
ведения. От съществено значения са и качествата на журналисти-
ческите продукти, типичните и  специфичните характеристики на 
професионалната среда, а също  и взаимоотношенията в медийните 
системи. (Попова, М., 2012, с. 9) 

Науката за медиите се развива и като взаимства понятия от 
теорията за комуникацията, социологията, психологията, културо-
логията, политологията. Медийната теория, нейното установяване 
като научно направление, създава предпоставки за наблюдения и 
заключения. Тя се развива и като аналитична наука, която се стреми 
да обясни процесите, да ги коментира и да изказва прогнози. Така 
медиазнанието утвърждава две нови тенденции. Първата е да 
информира, все по-динамично, все по-бързо, все по-достъпно. 
Развитието на интернет комуникацията не само благоприятства тази 
тенденция, но налага качествено нови характеристики, както в 
поднасянето на новините, така и при тяхната интерпретация. 
Втората тенденция произтича от развитието на първата и е 
логично следствие на стремежа на т.н. класически медии не само да 
оцелеят, да се съхранят, но и да се адаптират към променящата се 
реалност. Техните читатели, слушатели и зрители ще останат 
съучастници в комуникационни процес само при условие, че полу-
чат качествено ново присъствие при създаването и разпростра-
нението на медийната продукция. 
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Журналистическата информация служи като източник на 
познание за действителността, но и за живота и за персоналното 
поведение на хората. Тя има ключова роля в изграждането на иден-
тичността на всеки индивид, моделира личностите и поведението на 
гражданите. Журналистиката заема централната позиция в съвре-
менното общество още от момента, в който то е осъзнало важното 
значение, което информацията и информационният обмен имат за 
него 

 
Медийна реалност и обективна реалност 
 
 
Конструирането на медийния свят е конструиране на публичен 

свят. Получава се така, че това, което не присъства в публичния, т.е. 
медиен свят, сякаш не съществува. По този начин медийните 
образи, загубили хоризонта на обективността и превърнали се в 
игра, „омагьосват” аудиторията. Веднъж попаднал в медиата, човек 
вече не би могъл да се върне в света на своите лични представи. 
Изходите на извън медийната реалност са затворени: модерните 
медии са създали за всяко събитие разказ и образ.  

Извеждането на персоналната интепретация в медийната 
реалност, възможността за разпознаване на нейните образци и 
начинът за определяне на пространствените й параметри са обвър-
зани с конструирането на личността като отправна точка на кому-
никацията. Така коментарът формално се води от страна на Аз-а, от 
неговата гледна точка, а средствата на медийната комуникация 
допринасят тази позиция да се включи към набора от мнения, с 
които борави аудиторията. Поведението на българския историк 
Николай Овчаров е убедителен пример за подобно твърдение. 
Разкриването на уникалния комплекс Перперикон, който удиви  
световната общественост, е безспорно постижение на съвременната 
археология. Поднесена в началото като сензация тази археологи-
ческа находка се разви като система от логически действия, която 
не само привлича всяка година стотици хиляди туристи, но намери 
и широка обществена подкрепа. Така Аз-ът на една личност 
значително разшири параметрите на конкретно историческо 
откритие, което неизбежно се превърна в значим туристически 
обект.  

Трябва да се отбележи, че в медийната действителност 
светът никога не е напълно реален. Той винаги е информационно 
моделиран (като смисъл, но и като информационно послание). 
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Медиите изграждат една несъществуваща, втора реалност, която 
наподобява истинската като тъждественост на образите, но и се 
различава чрез наложената интепретация, подбор на определени 
събития, факти, обекти, смисли, включително и спрямо начина на 
тяхното презентиране. Така се получава една “хиперреална действи-
телност, отделена от собствената си картина”, по думите на 
Бодрияр. Поради това информацията все повече се разглежда като 
сензация, взрив, катастрофа. За Бодрияр достоверността на фактите 
заменя истиността им, която е поставена под въпрос, особено 
цифрово генерираните изображения, които за разлика от тради-
ционния тип образи (негатив, обектив) са потенциално безгранични, 
породени от самосебе си, без референцията на нещо реално. “Теле-
визията ни натрапва безразличието, дистанцираността, скепти-
цизма, безусловната апатия. Като превръща света в картина, тя 
приспива въображението, предизвиква ответни реакции на отвра-
щение, а и адреналинов удар, водещ до пълно разочарование.” 
Медиите боравят с тази втора действителност, като поле за създа-
ване на собствени илюзии, светове, често пъти без да ги отделят 
като съдържание от вече съществуващите. Навярно поради това 
Лиотар твърди, че творците са неспособни да създадат правдо-
подобна картина на реалността и я заместват с временна “по-
достоверна версия”. “Несъмнено духът на времето е нещо сериозно, 
задачата на медиите остава задача за създаване на алюзия за 
непрезентируемо, но която се вписва в безкрайната трансформация 
на “реалностите” (Лиотар, Ж.). Тази подмяна на действителността е 
свързана и със симулирането на събития, на факти, които никога не 
са се случили, но които по своята структура дотолкова приличат на 
вече съществуващите, че аудиторията ги приема за напълно реални, 
а понякога и за по-възможни от тези, които са реализирани.  

В днешното общество представата за света, която се изгражда 
в хората и която ръководи действията им, в голяма степен се фор-
мира от масмедиите. Основен въпрос е, дали медиите са огледало на 
действителността или са инструмент за създаване на действител-
ност. Редица обзорни изследвания стигат до извода, че действител-
ността в медийните послания не се отразява балансирано, че публи-
кациите често са неточни, че предлагат тенденциозен и идеоло-
гически оцветен поглед към света, че медиите представят не 
реалността, а оценките и стереотипите на журналистите и изисква-
нията на производителите на новини.  

Като отражение на действителността, средствата за масова 
комуникация се явяват пасивни посредници, активни – в ролята си 
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на инструмент за конструиране - инстанции, които структурират и 
насочват информацията. Така, когато селекционират, преработват и 
интерпретират факти и събития, медиите са част от общото усилие 
да се конструира реалността и конструкциите да бъдат направени 
общодостъпни чрез публикуване. Конструирането на действител-
ността не става произволно, то си има своята правна и организа-
ционна рамка, чиято функция е да гарантира многообразие и 
балансираност на информациите.  

Медиите оказват влияние и върху съдържанието на самите 
новини, а не само върху начина на тяхното представяне. По този 
начин моделират реалността. Моделирането на реалността става пак 
по критериите за „информационна стойност”. Моделираният свят е 
за реципиентите втора фактическа реалност особено ако реци-
пиентите нямат първичен достъп до нещата, за които се говори и 
пише. Моделирането създава два ефекта. Първият се нарича „ре-
ципрочен ефект” – ефектът на самата медия, която със своето при-
съствие въздейства върху протичането на събитието и върху участ-
ниците в събитието. Събитието се инсценира в подходящ за 
медиите вид, телевизионните камери подбират кадри и в много 
случаи чрез кадрирането и монтажа, медията фактически създава 
събитието. Вторият ефект е познат под името „ефект на пораже-
нието”– наблюдава се, когато впечатленията на реципиентите, в 
следствие на показаното, водят до погрешна представа за реал-
ността и тази погрешна представа се отразява върху отношението, 
оценката и поведението на индивидите.  

 
Войната на думите измести войната на идеите 
 
Поднесените анализи изискват да се отбележат тенденциите в 

езика и стила на медийните послания. В зависимост от големината 
на аудиторията, за която е предназначена, смисълът на поднесената 
информация, може да се предаде чрез специализиран, популярен 
или популистки стил. Популисткият стил, за който типични сти-
листични похвати са хиперболизацията, парадокса, пародията е 
характерен за най-масовата преса, но все по-стабилно се „наста-
нява” и в електронните медии. Популисткият стил стеснява про-
пастта между личностно и бюрократично чрез въвеждане на стили-
стични модели, внушаващи илюзия за разговор, при които здравият 
смисъл говори за неща, за които има всеобщо съгласие. По този 
начин за сложни политически и социални проблеми вече се „бъбри” 
така, както за ежедневните грижи. Този стил има важна идеоло-
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гическа функция – чрез него незабелязано се внушават мисли, които 
звучат естествено, близко до потребителя.  

„Абсолютно съм убеден, че американският президент Доналд 
Тръмп дължи популярността си в Европа на медиите“, споделя 
проф. Кай Хафес, преподавател по медийни комуникации в уни-
верситета Ерфурт в интервю за програма „Хоризонт“ на БНР. Той 
направи критика към световните медии, че прекомерното внимание, 
което отдават на крайно десните популисти, само увеличават 
влиянието им в политиката. Професорът защитава тезата, че медий-
ното отразяване допринася за разпространяването на популистките 
идеи и разрастването на популярността на крайно десните. „При 
популистите за идеи трудно може да се говори. При тях става дума 
по-скоро за изкуствено поведение, за демонстрация, а не за 
убеждения. Те всячески демонстрират революционното, според тях, 
нежелание да спазват каквито и да било норми, в т.ч. международни 
договори, права на малцинствата, изобщо човешки права, и всичко 
онова, на което стъпва цялата наша ценностна система. 

Според мен, десните популисти трябва да присъстват в 
медиите, но по-обективно, не непременно на първите страници на 
вестниците и не на всяка цена. Просто няма нужда да се отразява 
всяка реплика или скандална инсценировка на някой популист, 
защото това е вятър в платната им. Популистите се възприемат 
изключително емоционално, а това е опасно за демократичните 
общества“ изтъва проф. Кай Хафес. 

Твърдението на немския учен води до изводи, които през 
последните месеци на 2016 година и първата половина на 
настоящата година се оказват доста актуални: медиите създават 
една нова реалност, реалност от „фалшиви новини“. Този термин се 
утвърди по време на кампанията за избор на президент в САЩ през 
2016 г и беше последван от още един нов професионален термин – 
„алтернативни новини“. Така постепенно се изместват приорите-
тите на традиционната журналистика – от задълбочен и обективен 
обществен дебат с лекота се преминава към отклоняване на вни-
манието на аудиторията към по-скандални, по-сензационни, по-
пикантни новини, чиято информационна стойност е с по-ниско 
равнище на достоверност и обективност. Така, някак неусетно, 
„войната на думите“ подмени „войната на идеите“. Битката на 
идеите избледня, изгуби своята значимост и отстъпи, дори без 
притеснения, пространствата си за битката на новините – фалшиви 
или не, алтернативни или препознати, емоционални или до 
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границата на безумието, но натрапчиво възприемани с разпрост-
ранявани със завидна бързина.   

През 2016 година се засилиха критиките към Фейсбук. Стигна 
се дори до обвинението, че мрежата „превръща сериозните медии в 
помия“. Само преди поколение медиите оказваха силно влияние 
върху избора на хората какво да гледа, да слушат и да четат. В 
съвременното общество, в което вече има интернет, нещата са 
много различни. Повечето хора сега не научават новините, като 
отиват емисиите или на главната страница на CNN или New York 
Times. Те отварят приложение за социални медии, най-често 
Фейсбук и четат материалите, които са поставени в новинарския 
блок. „Ние сме технология, а не медия“, повтаря често изпълни-
телният директор на мрежата Марк Зукърбърг. Според него социал-
ната мрежа е само „платформа, неутрален проводник“, който 
помага на потребителите да споделят информация. Но изследо-
ватели и журналисти отричат това негово твърдение – всеки ден 
Фейсбук предлага милиарди редакторски решения, които насочват 
хората към сензационни, едностранчиви и неверни истории. Дори 
президентът на Германия Франк-Валтер Щайнмайер сподели, че „ 
Fake News  застрашават демокрацията“. Според него фалшивите 
новини и „алтернативните факти“, разпространявани в социалните 
мрежи, застрашават „взаимните връзки в обществото“. Този 
„дълготраен дъжд от информации не бива да бъде бъркан или 
подменян със знанието и мъдростта, с истината и с конкретните 
факти“ каза в интервю през месец май 2017 г държавният  лидер на 
Германия. 

Все повече европейски държава приемат закони и конкретни 
мерки за ограничаване на възможностите за разпространение на 
фалшиви новини. Но ролята на социалните медии често се преекс-
понира и силно се надценява. Появата и разпространяването на 
„фалшиви новини“ се свързва точно с тези медии. В редица евро-
пейски страни прокуратура и полиция водят разследване срещу 
някои социални медии. Видни политици и ръководители на държа-
ви защитават тезата, че е нужно да се приемат закони за тяхната 
регулация и контрол. Засега се разчита единствено на моралните и 
етичните норми, които са приети в журналистиката. Приети, но 
дали се спазват? Още нещо – има доста аргументи, чрез които се 
отрича съвместяването на социалните мрежи с медиите. От десети-
летия класическите журналистически формати се възприемат като 
медиатори в обществения дебат. Социалните медии не могат и не 



 146

бива да изземат тази роля. Логично и закономерно  те получават все 
по-малко обществено доверие. 
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Резюме: Бизнесът днес се развива в условия, които налагат проме-

нен подход и преход от неясно изразен социален ангажимент с ориен-
тация към печалбата към поемане на социалната отговорност като 
дългосрочна визия. Редица предпоставки водят до развитието на 
концепцията за социалната отговорност на компаниите. Инвестирането 
в социални инициативи се превръща в инструмент на брандинга, а 
включването в подходящи социални инициативи повишава доверието към 
бранда. Съвременните компании отчитат необходимостта заедно с 
печалбата да се ангажират активно с обществените проблеми и с 
опазването на планетата. Подобен дългосрочен ангажимент им дава 
онова важно конкурентно предимство, което им осигурява не само 
финансова печалба, а нещо много повече – ясно откроено място в съзна-
нието на потребителите, което е предпоставка за изграждането на 
дългосрочни отношения и доверие към бранда.  

Ключови думи: социална отговорност, бизнес, бранд, доверие 
 

CONTEMPORARY BUSINESS BETWEEN SOCIAL RESPONSIBILITY 
AND PROFITS 
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Summary: Contemporary business operates in conditions that require a 

different approach and transition from a vaguely shown social responsibility 
with a major profit orientation to the corporate social responsibility as a long-
term vision. A number of prerequisites lead to the development of the concept of 
corporate social responsibility. Investing in social initiatives is becoming an 
instrument of branding, and the participation in appropriate social initiatives 
enhances the trust in brands. Contemporary companies recognize the necessity 
to actively engage with problems of the society and the preservation of the 
planet, along with the profits. Such a long-term responsibility creates them an 
important competitive advantage that provides much more than just a financial 
profit: a specific place in the consciousness of consumers, which is a 
prerequisite for building long-term relationships and trust in the brand. 

Keywords: social responsibility, business, brand, trust 
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Обществено очакване за социална отговорност на 
компаниите 

 
Условията, в които се развива съвременният бизнес, са особено 

динамични. Редица икономически, политически и социални факто-
ри оказват определящо влияние върху избора на стратегически план 
за развитие на една компания. Културната и национална специфики 
допълнително оформят средата за опериране на бизнеса. Разшире-
нието на дейността му извън рамките на локалните пазари налага 
съобразяване със спецификата на новите пазари. Мултинационал-
ните компании постигат подобно разрастване чрез специфично 
адаптиране към условията на съответните пазари – за целта е 
необходимо задълбочено познаване на процесите, които протичат 
там.  

В съвременни условия големите корпорации все по-явно 
посочват на интернет страниците си в отделни секции своите со-
циални инициативи и осигуряват видимост на социалния ангажи-
мент, който поемат към обществото. Днес очакванията на  общест-
вото към бизнеса нарастват бързо, като особено засегнати от това са 
големите компании, които оперират на множество пазари. Корпора-
тивната филантропия, която подсилва положителната репутация на 
бизнеса, и готовността му да отчислява средства за дарителство 
биват допълвани и подсилвани от компаниите с редица други 
социални инициативи „под натиска“ на все по-големите очаквания 
към тях от страна на външните заинтересови страни. Засилва се 
необходимостта компаниите да увеличават своя ангажимент към 
обществото, макар нерядко зад „правенето на добро“ да прозират 
тясно свързани интереси на бизнеса, да се проявява потребителски 
скептицизъм и да продължава да расте недоверието към компа-
ниите. Сериозно изпитание пред съвременния бизнес е ниската 
степен на доверие към него от страна на обществото. Очакванията 
на външните заинтересовани страни са за социално отговорни 
компании, докато реалното поведение на бизнеса невинаги съответ-
ства на тези очаквания. Оттук разминаването между очакванията на 
външната публика и реално наблюдаваните от нея резултати от 
дейността на компаниите води до спад в доревието и неблаго-
приятен климат за опериране на бизнеса. Нерядко в средствата за 
масова информация биват публикувани материали за безотговорно 
поведение на компании, което е в разрез с нарастващите очаквания 
към тях. Отчитат се и злоупотреби с доверието на външната пуб-
лика чрез т. нар. „зелени заблуди“ (‘green-washing’), когато компа-
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нии представят невалидни данни и резултати, за да поддържат и 
управляват положителен имидж за себе си. Подобни заблуди 
привличат бързо обществения интерес и водят до лавинообразен 
спад на акции на компании и намалени продажби на съответните 
пазари. Подобни „зелени заблуди“ далеч не се свързат само с 
малкия и среден бизнес, който оперира на национални и ограничени 
пазари. Показателен е „дизеловият скандал“, който се разви в края 
на 2015 г. в САЩ, и в който бе въвлечен концернът Volkswagen.1 
Подобно поведение на дезинформиране отнема постигнати позиции 
на пазари и има негативно влияние върху репутацията на една 
компания.  

Негативните последствия от това, една компания да бъде 
свързвана с поведение, което не е социално отговорно, водят до 
трайни поражения върху репутацията й и редуцират пазарен дял. 
Нещо повече – не закъснява и реакцията на „наказване“ от страна на 
потребителите, които се дистанцират от брандовете на социално 
безотговорните компании поради разколебано доверие. Дори само 
една компания да бъде заподозряна в социална безотговорност, това 
слага негативен отпечатък върху дейността й и неминуемо я води 
до редица затруднения, а в нередки случаи – и до криза. Следо-
вателно днес компаниите по всякакъв начин се стремят да не бъдат 
въвлечени в списъка на онези, които са уличени в публичното про-
странство като социално безотговорни.  

Значението на корпоративната социална отговорност е без-
спорно и това обуславя силния интерес към тази концепция както от 
страна на бизнеса, така и от страна на научните и изследователските 
среди, които се стремят да подпомогнат компаниите в приемането 
на корпоративната социална отговорност като стратегия за 
развитие. 

 
Предпоставки за възникване на корпоративната социална 

отговорност 
 
Концепцията за корпоративна социална отговорност се за-

ражда в САЩ. Там още през 20-те години на 20 век се откриват 
                                                 
1 През септември 2015 г. средствата за масова информация разпространиха, че чрез 
специален софтуер са манипулирани резултатите от тестовете за вредни емисии на 
дизелови двигатели на автомобили на Volkswagen в САЩ. Спадът в продажбите на 
Volkswagen за американския пазар не закъснява (Публикации в списание 
Мениджър от септември-ноември 2015 г.: http://bit.ly/2qqR9bZ). 

http://bit.ly/2qqR9bZ
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прояви на социална отговорност от страна на богати предприемачи 
под формата на индивидуални дарения за общността – т. нар. 
„американски филантропи“ като А. Карнеги, Дж. Рокфелер и Х. 
Форд (Keinert, 2008). Темата за социалната отговорност на компа-
ниите занимава учени, изследователи и бизнесмени десетилетия 
наред поради високата си значимост. Редица теории и обяснителни 
модели могат да бъдат открити назад във времето за начина, по 
който концепцията за корпоративната социална отговорност се 
развива и обогатява. Задълбоченият исторически прочит на тази 
проблематика не попада във фокуса на настоящия доклад. От 
интерес е преходът на разбирането за корпоративна социална отго-
ворност от доминиращата ориентация към печалбата към загриже-
ността за обществото. Сама по себе си корпоративна социална 
отговорност има голям периметър и обхваща многожество аспекти, 
но една от основните й рамки подчертава ключовата роля на 
корпорациите в съвременното общество. 

Модерната ера в разбирането за корпоративната социална 
отговорност бележи началото си през 50-те години на 20 век, когато 
все още се говори само предимно за „социална отговорност“, а не за 
„корпоративна социална отговорност“ (Carroll, 1999: 269). А. Керъл 
посочва Х. Боуен за „баща на корпоративната социална отговор-
ност“ заради неговата книга от 1953 г., озаглавена „Социалната 
отговорност на бизнесмените“, повдигаща въпроса за това, какви 
отговорности може да се очаква бизнесмените да поемат към 
обществото (Carroll, 1999: 270). Традиционното разбиране за кор-
поративната социална отговорност обаче свърза ангажимента на 
бизнесмените към обществото с осигуряването на ефективен произ-
водствен процес, в резултат на което на полето на пазара успешно 
да се придвижват стоки и услуги, което носи печалба за акцио-
нерите и собствениците на компаниите. Икономическото разбиране 
за максимизиране на печалбата изчерпва социалната отговорност на 
компаниите. Подобно разглеждане е застъпено от М. Фридман в 
трудовете му и в емблематичната му статия от 1970 г. във вестник 
Ню Йорк Таймс със заглавие „Социалната отговорност на бизнеса е 
да увеличава своите печалби“. Според М. Фридман социалната 
отговорност на бизнеса се простира единствено и само до влагането 
на корпоративни ресурси и усилия за увеличаване на печалбата му, 
като се ангажира да следва правилата за открита и свободна 
конкуренция и не прибягва до измами и заблуди. Той посочва, че 
отговорността на мениджърите при управлението на поверения им 
от акционерите бизнес е да водят компаниите до колкото може по-
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високи печалби, като същевременно съблюдават основните правила 
в обществото, следват разписаните от закона рамки и се придържат 
към етичните норми. М. Фридман подчертава, че ангажиментът на 
мениджмънта е да управлява бизнеса си, докато публичните служби 
и държавата трябва да се ангажират с темите, които засягат публич-
ните политики и социалните въпроси (Friedman, 1970).  

В класическата икономическа теория корпорациите са раз-
глеждани като водени само от своя собствен интерес за постигане и 
увеличаване на печалбата си, без да отчитат средата, в която 
оперират. Ангажиментът на корпорациите е изграден само върху 
икономическа основа, а печалбата на корпорациите сама по себе си 
носи облаги на обществото като цяло.  

Промяната в разбирането на бизнеса по отношение на анга-
жимента му към обществото настъпва в резултат на външните 
очаквания към компаниите. Те започват да обръщат все по-голямо 
внимание на представянето си и да управляват дейността си с оглед 
на очакванията към тях, които далеч не се изчерпват само и 
единствено с добро представяне и добър бизнес въз основа на 
реализирана финансова печалба. По-ранна цел на бизнеса предимно 
към увеличен пазарен дял днес отстъпва пред целта на съвременния 
бизнес за място в умовете и в сърцата на хората. Тази промяна е 
продиктувана от разбирането, че социалният аспект следва да бъде 
активно включен в бизнеса, както и в стратегиите му за управление 
на брандове. Поемането на социален ангажимент и застъпването за 
социално значими каузи води до изграждането на „духа на бранда“ 
(Pringle & Thompson, 2001). 

Друг изследовател със значим принос за разбиране на 
устойчивото развитие и социалната отговорност на бизнеса е Дж. 
Елкингтън. Той подчертава водещата роля, която следва да поеме 
бизнесът през третото хилядолетие, като посочва, че не на прави-
телствата и неправителствените организации е отредено първосте-
пенно значение, а бизнесът е този, който ще направлява прехода 
към устойчив капитализъм. Посочените от Дж. Елкингтън промени 
към устойчивост са пряко зависими от изменения в седем основни 
области, които бележат навлизането на новата парадигма в усло-
вията на капиталистическа икономика: пазари, ценности, прозрач-
ност, жизнен цикъл на стоките, партньорства, управление на време-
то и корпоративно управление (Elkington, 1997; 2004). 

Според автора съвременните пазари се отличават с много 
висока конкурентност за разлика от по-рано демонстрираната го-
товност за отстъпки. Силната конкуренция води до редица промени, 
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при които някои бизнеси губят своите позиции на пазара. Натискът 
от финансовите пазари, от една страна, и от клиентите – от друга, 
налагат придържането към „трите основи“ (‘triple bottom line’) за 
управление на бизнеса, за да се открият възможности за укрепване 
на позиции и просперитет. Според Дж. Елкингтън трите основи на 
устойчивия бизнес през 21 век са икономическо развитие, устойчи-
ва околна среда и социална справедливост – т. нар. формула 3 П 
„хора, планета и печалба“ (‘people, planet and profits’). (Elkington, 
2004). Корпорациите следва да обръщат внимание не само на 
икономическия аспект от своята дейност, но със също толкова 
силна ангажираност трябва да разглеждат влиянието, което оказват 
върху околната среда и обществото. Авторът има съществен принос 
за привличане на вниманието на обществеността върху последиците 
за планетата, като цяло, от оперирането на корпорациите. Терминът 
„зелен потребител“ (‘green consumer’) е предложен от Дж. 
Елкингтън в неговата книга „Наръчник за зеления потребител“, 
публикувана през 1986 г., като целта на автора е по този начин още 
по-остро да се постави въпросът пред бизнеса за влиянието, което 
той оказва с дейността си върху околната среда.   

Дж. Елкингтън отчита, че е налице чувствителна промяна в 
ценностите на обществата. Редица фактори допринасят за промяна в 
ценностите от поколение на поколение и това се отразява върху 
готовността на хората за включване, реакциите им към 
произтичащото от политиката на управление на компаниите, както 
и върху готовността им за действие.  

Промяната в ценностите и бързото развитие на технологиите 
допринасят за все по-голямото значение, което се придава на 
прозрачността на компаниите. Натискът от страна на външните 
публики към компаниите е за предоставяне на повече информация 
относно планове за развитие, прозрачност на производствения 
процес и дейността. Разпространението на информацията в медиите 
подпомага осъществяването на своеобразен контрол от страна на 
външните публики върху дейността на бизнеса. Съществен обаче 
остава въпросът относно едностранчиво предоставената информа-
ция, както и недобронамерено разпространявана такава от страна на 
конкуренти. Прозрачността се явява основен критерий при оценката 
на съвременните компании и умело прикриваната, контролирана 
информация дава своето негативно отражение върху репутацията на 
компанията, когато укриваните факти станат обществено достоя-
ние. От друга страна, бизнесът се отличава с огромен потенциал за 
създаване и внедряване на иновации, които съществено променят и 
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подобряват живота на хората. Компаниите са свързани със социал-
ната среда, в която оперират, като развитието на бизнеса и това на 
обществото са взаимозависими. 

Устойчивият бизнес е свързан с промяна в начина на управ-
ление на жизнения цикъл на стоките/ услугите. Преобладаващата 
по-рано ангажираност с представянето на стоките в точките на 
продажба днес е изместена от детайлното следене на всеки един от 
етапите от жизнения цикъл на стоките. Натискът към компаниите за 
прозрачност и предоставяне на информация е насочен от предва-
рителните етапи по проучване и разработване на новите стоки, през 
производството и използваните за това суровини и ресурси, до 
излизането им от употреба, освобождаване от стоките и възможно-
стите за рециклирането им. Модерните технологии и средствата за 
масова информация са инструмент, умело използван от бизнеса за 
популяризиране на дейността му. От друга страна, външната 
публика и потребителите все по-умело се възползват от възможно-
стите, които предоставят масмедии, за споделяне на информация, 
следене и контрол върху дейността на компаниите. 

Дж. Елкингтън отчита нови форми на партньорства между 
компаниите в условията на новата парадигма, ориентирана към 
устойчиво развитие на бизнеса през 21 век. Взаимодействията 
между компаниите се изменят, като откритото противопоставяне 
отстъпва пред партньорства с бизнеси, които разполагат със значи-
ми ресурси в съвременните динамични условия. Цели се установя-
ване на отношения с неправителствени организации, които имат 
положителна репутация. Подобни партньорства се оценяват от 
външната публика и подпомагат реализирането на редица корпора-
тивни социални инициативи. Разбирането и управлението на вре-
мето в новата парадигма изисква мислене и планиране в дългосроч-
на перспектива – за десетилетия и поколения напред. Разширя-
ването на времевите хоризонти при управлението на бизнеса пряко 
се свързва с устойчивото развитие и социално отговорното пове-
дение. 

Концепцията за социалната отговорност на компаниите се 
налага все по-категорично в света на бизнеса през 21 век. Редица 
фактори през последните десетилетия обуславят стратегическото 
значение, което придобива корпоративната социална отговорност за 
съвременния бизнес. Могат да бъдат откроени няколко ключови 
предпоставки, довели до ориентацията към социална отговорност 
като стратегическо предимство в съвременните динамични социал-
ни, икономически и политически условия. От една страна, компа-
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ниите днес се стремят да излязат извън рамките на националните 
пазари и да заемат лидерска позиция на пазари с все по-големи 
размери. Подобна експанзивна посока на развитие дава възможност 
на мултинационалните компании да управляват и контролиран 
голям пазарен дял, като дейността им оказва влияние върху иконо-
мическата, а в нередки случаи и върху политическата ситуация в 
редица страни. Големите корпорации разполагат с огромен ресурс 
от власт, а интересът към сферите им на дейност се свързва с натиск 
от страна на обществото този ресурс да се използва по социално 
отговорен начин, като се поемат социални ангажименти и се осигу-
ри прозрачност на дейността (Keinert, 2008). 

В резултат на серии от политически промени и в следствие от 
приватизационни политики в редица компании с ноу-хау и опит се 
съсредоточава значим ресурс, който държавите им предоставят за 
ключови обществени сектори. Публично-частното партньорство 
увеличава участието на компании в редица важни сфери като здра-
веопазване и образование. Това налага засилен контрол върху дей-
ността им и води до утвърждаване на концепцията за корпоративна 
социална отговорност. 

 
Корпоративна социална отговорност: дефиниране на 

концепцията 
 
Опитите да се даде ясно определение от различните европей-

ски институции, международни бизнес съвети, изследователи и 
учени показват върху кой аспект на социалната отговорност на 
компаниите се поставя акцент от различните привлечени страни. В 
резултат на анализ на 37 определения, публикувани за периода от 
1980 г. до 2003 г. А. Далсруд откроява пет основни дименсии, които 
биват привличани при дефинирането на корпоративната социална 
отговорност: заинтересовани страни (‘stakeholders’); социална ди-
менсия; икономическа дименсия; доброволен принцип; околна 
среда (Dahlsrud, 2008: 5). Това са най-често включваните перспек-
тиви в съществуващите определения за корпоративна социална 
отговорност. В цитирания анализ се посочва, че между петте 
откроени дименсии се отчита съгласуваност в срещаните опреде-
ления, като важният въпрос е, не как се дефинира корпоративната 
социална отговорност, а кое създава социалната отговорност на 
бизнеса (Dahlsrud, 2008: 6). Може да се обобщи, че операционали-
зирането на социалната отговорност, т.е. социално отговорната 
дейност на бизнеса в контекста на конкретни условия и конкретни 
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пазари, е от ключово значение за присъединяването на една компа-
ния в списъка на социално отговорните. Съвременните динамични 
условия и влиянието на глобализацията налагат гъвкавост и 
адаптиране към промените на конкретните пазари. Оттук изглежда 
напълно логично обобщението, че концепцията за корпоративната 
социална отговорност е „динамична – тя се променя и ще се про-
меня в бъдеще“ (Славова, 2015:114). 

В научната литература се срещат множество определения за 
корпоративна социална отговорност. В повече от тях обаче са 
включени пет основни аспекта (Buchholz, 1991):  

• корпорациите имат отговорности, които надминават произ-
водството на стоки и услуги, за да се получи печалба; 

• отговорностите на корпорациите предполагат активното им 
участие при решаването на значими обществени проблеми, и най-
вече на такива, за чието възникване съществено е допринесла дей-
ността на самите корпорации (например екологични проблеми); 

• корпорациите имат много по-широка основа от своите 
акционери; 

• корпорациите се отличават със сфери на влияние, които 
излизат извън рамките на пазара и  участието им в обмена на стоки 
и услуги; 

• корпорациите обслужват много повече човешки ценности 
отколкото само тези с фокус върху икономическото взаимодействие 
(Buchholz, 1991:19). 

Посочените пет основни аспекта категорично показват, че 
социалната отговорност на компаниите е многопластово понятие, за 
чийто анализ следва да се отчита контекстът на опериране на 
бизнеса – социален, икономически, правен, етичен.  

В своята книга „Корпоративна социална отговорност“ Ф. 
Котлър и Н. Лий дефинират разглежданото понятие като „поема-
нето на ангажимент за подобряване на общественото благопо-
лучие чрез доброволчески бизнес практики и използване на корпора-
тивни ресурси“ (Котлър и Лий, 2011:3). В предложеното опре-
деление присъства принципът на доброволно включване.  

През 2001 г. Европейската комисия определя в своята Зелена 
книга корпоративната социална отговорност като „понятие, с което 
се означава интегрирането от страна на предприятията, на  
доброволна основа, на социалните и екологичните аспекти в 
икономическите им операции и във взаимодействието им със 
съответните заинтересовани страни.“ (European commission, 
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2001:6). В резултат на редица промени и критики към така приетото 
определение десетелитие по-късно Европейската комисия предлага 
нов прочит на понятието: „отговорността на предприятията за 
въздействието, което оказват на обществото“ (Европейска коми-
сия, 2011:7). Предложеното ново определение включва два основни 
аспекта: увеличаване на благоприятното влияние на корпорациите 
„чрез създаване на общи ценности за техните собственици/ 
акционери и другите  заинтересовани страни“ (пак там), от една 
страна, както и ориентация към неутрализиране и намаляване на 
неблагоприятното влияние на компаниите в резултат от дейността 
им. Прави впечатление, че принципът за доброволното начало, 
включен в по-ранното определение, отстъпва на заден план, като 
фокусът в по-новото определение е изместен изцяло върху отго-
ворността. Посочените две определения, представени от Европей-
ската комисия, открояват една тенденция – определението за 
корпоративна социална отговорност търпи промени и се развива, 
тъй като е пряко свързано с динамиката на съвременните условия, в 
които оперира бизнесът.  

 
Корпоративната социална отговорност като стратегически 

подход за развитие на компаниите 
 
При традиционния подход в развитието на корпоративната 

социална отговорност компаниите преобладаващо избират да 
направят дарения, без тази благотворителна дейност да се над-
гражда и развива в стратегия. Очакванията на обществото са 
компаниите да участват в благотворителни дейности, а бизнесът, от 
своя страна, отделя финансов ресурс и прави дарения по-скоро като 
задължения и „под натиска“ на външните публики. Традиционният 
подход за разбиране на отговорността на компаниите доминира до 
90-те години на 20 век, като основните социални инициативи се 
изразяват в определяне на фиксиран годишен бюджет за благо-
творителност. Характерно за социално отговорните инициативи на 
компаниите по онова време е, че се декларира подкрепа за теми, 
които нямат връзка с основните сфери на дейност на компаниите, 
както и с водещите й стоки или услуги. Подобна стратегия въз-
препятства обвързването на социалната отговорност на една компа-
ния с конкретната й сфера на дейност, като така не се използва 
ценен потенциал от страна на компаниите за създаване на конку-
рентно предимство на брандовете, които развиват и поддържат. 
Компаниите към онзи период са основно заинтересовани от това, 
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подкрепата им на теми и организации да придобие голяма попу-
лярност и добро отразяване. Подобен резултат те постигат чрез 
дарения към множество организации, както и за напълно различни 
теми. Липсва ясен фокус на подкрепяните каузи, а поетите 
ангажименти са краткосрочни (Котлър и Лий, 2011). 

След 90-те години на 20 век се наблюдава промяна в насоче-
ността на компаниите, като корпоративното дарителство прераства 
от изпълнение на задължения в стратегически подход за развитие. 
Новата ориентация е свързана с избор на няколко области със 
стратегическо значение за компанията и с подкрепа за теми, които 
са релевантни на основната дейност на компанията – насочват към 
нейните стоки или към целевите й пазари. По този начин социал-
ната отговорност на компанията е в подкрепа и на корпоративните 
цели (пак там). Ангажиментът на компаниите към обществото 
придобива по-ясно изразени очертания и прераства в дългосрочен.  

Проучване в България сочи, че у нас също се наблюдава пре-
ход от традиционен към стратегически подход в развитието на 
корпоративната социална отговроност. Посоченото изследване уве-
личава периметъра на заинтересованите страни, като отчита важна-
та роля на организациите с нестопанска цел, както и на академич-
ната общност за развитието и популяризирането на корпоративната 
социална отговорност у нас (Славова, 2015).  

Редица са причините за прехода от традиционен към страте-
гически подход. Участието в корпоративни социални инициативи е 
свързано с ползи за компаниите, сред които са повишен ръст на 
продажбите и увеличаване на пазарния дял. Обвързването на една 
компания със значима за целевите групи кауза води до затвържда-
ване на положителния имидж на марката и предпочитание пред 
конкурентните на пазара, които не са социално ангажирани. Со-
циалната отговорност на компанията се превръща в дългосрочен 
актив и повишава репутацията й, което носи дивиденти в период на 
нестабилност и по време на кризи. Социалната отговорност на една 
компания се превръща в критерий за избор на работодател, чиито 
корпоративни ценности не са в противоречие с тези на настоящите 
или на бъдещите служители в една компания (Котлър и Лий, 2011). 
Служители, които са привлечени от корпоративната култура и 
припознават застъпваните от компанията каузи като свои, са по-
силно мотивирани и имат положителни нагласи към труда. 

Конкурентоспособността на компаниите се повлиява положи-
телно от корпоративната им социална отговорност, като следва да 
се отчита фактът, че компаниите продължават да са изправени пред 
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сериозно предизвикателство: „най-отговорното от социална  гледна  
точка поведение може да не е финансово най-изгодното  поведение,  
поне не и в краткосрочен план“ (Европейска комисия, 2011:13). 
Поддържането на политики за подпомагане би осигурило необхо-
димите стимули за развиване на корпоративната социална отговор-
ност. Конкурентоспособността на една компания може да й осигури 
повишаване на нейните акции на финансовите пазари и да привлече 
нови инвеститори. 

При развиването на корпоративната социална отговорност 
всяка компания е изправена пред сериозния въпрос за избор на 
подходящи инициативи, които да създаде или в които да участва. 
Сред шестте най-разпространени са популяризиране на кауза; мар-
кетинг, обвързан с кауза; корпоративен социален маркетинг; корпо-
ративна филантропия, доброволен труд за общността; социално 
отговорни бизнес практики (Котлър и Лий, 2011). Всяка от 
посочените инициативи създава ползи за компаниите в зависимост 
от своята специфика, като същевременно е съпроводена с редица 
предизвикателства. Един от най-сериозните въпроси, който стои 
пред компанията при създаването на социална инициатива, е избо-
рът на социална тема, която да се подкрепи. От съществено значе-
ние е тази тема да съответства на бизнес целите, а не да им 
противоречи. Това би отправило объркващо и негативно послание 
към външните заинтересовани страни – и вероятно няма да намери 
подкрепата им. При избора на тема компанията следва да отчита 
сериозността на обществения проблем, неговата актуалност и 
потенциал за развитие в дългосрочен план. В глобален план мулти-
националните компании подкрепят теми с висока обществена зна-
чимост като здравеопазване, образование, човешки права и други. 
Същевременно обаче компаниите следва да отчитат спецификата на 
отделните пазари и да акцентират върху теми, които могат да бъдат 
припознати като близки – така например темата за пестене и 
разумно използване на ресурси, подходяща за консуматорските 
общества, далеч не е актуална за общества с дефицит и такива, 
които не са достигнали високи нива на икономическо развитие. 
Важно е една компания да отчита действията на конкурентите, като 
една тема с голямо обществено значение може да бъде подкрепена 
от няколко компании с лидерски позиции на пазара – подобно 
сътрудничество подсилва положителния ефект за споделяната кауза 
и повишава репутации. 

Бизнесът все по-категорично се обръща към онзи значим 
нематериалин актив, който е в умовете и в сърцата на хората. 
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Компании с фокус върху материалните активи и печалбата нямат 
бъдеще в съвременния свят. Дългосрочно развитие и просперитет 
могат да бъдат постигнати с помощта на човешкия капитал,  
разглеждан като ресурс. Социалният капитал се използва в непазар-
ните социални взаимодействия – към това са насочени големите 
брандове, които осъзнават значението на общественото мнение за 
създаването на благоприятни предпоставки за дейността им. Бран-
довете и обществото влагат различен ресурс във взаимоотно-
шението, но и двете страни се стремят към съгласуване на 
интересите: брандът – да спечели доверие и да бъде предпочитан; 
обществото – да реши жизненоважни проблеми, за което е необ-
ходимо съучастието на притежателите на капитали. Понятието 
социален капитал е сравнително ново, макар че предпоставките за 
неговата поява могат да се открият в търсенето на значението на 
социалната сплотеност на обществото. Социалният капитал е обект 
на интерес от страна на различни научни области – икономика, 
социология, политология. Психологическите компоненти на този 
капитал според повечето изследователи са: доверие, социална 
сплотеност, взаимна толерантност (Лебедева и Татарко, 2009). 
Доверието е своебразно „ядро“ на социалния капитал и поради 
голямата си значимост, то заема водещо място като теоретичен и 
практически проблем. Изследователският интерес към доверието 
датира от 90-те години на 20 век и е обусловен от икономическата 
криза и последвалите я социални сътресения. Дори маркетолозите 
заговориха за „маркетинг на доверието“ като дългосрочна цел на 
комуникационните активности на бизнеса. Разкриването на съдър-
жанието на понятието показва многостранното му проявление. В 
основата му е оценката на обекта на доверието като честен и 
искрен, а това изисква от брандовете да се „отворят“ към потре-
бителите и обществото, да „допуснат“ обществото до информация 
за бизнеса им, която преди старателно е била скривана. Оценката на 
тази информация може да е разнопосочна, но без съмнение ще 
формира убеждение в реципиента за откритост и честност. Това 
предизвиква адекватна социална реакция, изразяваща се в поведе-
ние на подкрепа, особено в кризисни ситуации, които са неизбежни 
в динамичния съвременен пазар. Формираното доверие между 
бранда и обществеността е предпоставка за социална сплотеност, 
която се определя като друга съществена характеристика на социал-
ния капитал. 
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Съвременният бизнес е изправен пред редица предизвика-
телства, като поставянето на социалния капитал успоредно до 
финансовия е ключ към устойчиво развитие и икономически 
просперитет. Съблюдаването на контекста, в който оперират компа-
ниите, влагането на корпоративни ресурси за повишаване на благо-
получието на обществото като цяло и осигуряването на прозрачност 
върху дейността на бизнеса могат значително да повишат активите 
на компаниите – материални и нематериални. Защото печалбата, 
обществото и природната среда са елементи на една и съща 
система, където развитието на един от компонентите не следва да е 
за сметка на останалите два, за да е налице прогрес в дългосрочен 
план. 
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взаимозависимост е най-голямото предизвикателство 
към зрелостта на индивидуалното и групово 
функциониране. 
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Резюме: Стратегическите цели свързани с висока конкурентоспо-

собност на икономиката, личната удовлетвореност и мотивация, изиск-
ват целенасочени инвестиции в изграждането на съвкупност от умения и 
познания за комуникация, улесняващи реализацията на трудовия пазар. 

Цел на настоящия доклад е представяне на предмета и принципите 
на ефективните комуникации в дадена организация с цел засилване на 
производствените и социални процеси. 

 
Summary: Strategic goals related to high competitiveneses of the 

economy personal satisfaction and motivation regure targeted investments in 
the building of a set of skills facilitating the realization of the labor market. 

Keywords: efficient communication, principles, organization 
 
В съвременния динамичен свят способността да комуникираме 

с колеги и конкуренти, да демонстрираме добри обноски и 
умението да предразположим събеседника си, са главен фактор за 
успех в бизнеса и кариерата. Високите технологии, нововъведе-
нията в средствата за комуникация, дават възможности за повече 
контакти между хората. В същото време неразбирането и грешките 
в общуването са повече, а в личен план и на работното място 
ставаме все по-отчуждени. Терминът комуникация е с латински 
произход и означава „съобщавам“, „беседвам“, появява се в науч-
ната литература в началото на 20 век.1 

Комуникацията е и дейност, и съвкупност от знания и умения. 
Тя е процес, чрез който групи от хора или организации, намиращи 

                                                           

1 Герчева-Несторова, Г. Психология в управлението – комуникативен практикум. 
Унив. изд. на ВСУ „Ч. Храбър“, Варна, 2001 
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се във връзка помежду си, създават и използват взаимно полезна 
информация,която е свързващ процес при реализиране функциите 
на управление. Съдържанието на общуването, включва предаването 
и приемането на информация и се осъществява при следните 
ситуации: 

– разговаряме с колеги, приятели и близки (вербална кому-
никация); 

– се решават въпроси на бизнеса, организират се делови срещи; 
– когато с жестове, мимики се предават мисли, чувства 

настроения и това е невербалната комуникация; 
– при изпращане и получаване на писма и документи (писмена 

комуникация). 
Комуникациите в една организация са ефективни, когато неща-

та се възприемат така, както са били предадени и когато идеята се 
разбира еднозначно.  

Възприятието зависи от интелекта на комуникиращите и от 
начините по които различните ситуации се възприемат. Бизнес 
комуникацията е процес насочен към ползотворна съвместна 
работа. Това е умение на хората да се разбират помежду си и е 
незаменим компонент  от структурата на мениджмънта и фирмена 
култура. Без нея не могат да се осъществят главните функции на 
ръководството – планиране, координиране, контрол. Животът в 
организацията е немислим без деловото общуване. Успешната 
комуникация е в основата на издаването, възприемането и разби-
рането на нареждания, инструкции, заповеди. 

Комуникацията като процес е система изградена от елементи, 
които си взаимодействат. Тези елементи са: източник (комуника-
тор), приемник (реципиент), сензорни рецептори, съобщения, носи-
тели на съобщения, отговор, обратна връзка, ситуация.  

Средствата за подаване и приемане на информацията се нари-
чат комуникационни канали. Необходимо е да се помни, че колкото 
информацията е по-важна, толкова повече канали трябва да се 
използват, като всеки има следните параметри: капацитет, приспо-
собяемост, дублиране, незабавност, еднопосочност и двупосочност. 
Комуникационните мрежи в зависимост с посоките за движение на 
информацията образуват комуникационни мрежи. Те определят 
начина на създаване, предаване, приемане и използване на инфор-
мация и влияят непосредствено за решенията в организацията. Тъй 
като социалното управление по своята същност представлява целе-
насочено взаимодействие между различните елементи на социал-
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ната организация, целеполагането е една от съществените страни на 
управленските комуникации.   

Целите на комуникациите в бизнес план, трябва да са ясно 
определени и средствата правилно подбрани, за да са успешни. В 
научната литература те са: 

– решаване на основните задачи на бизнеса; 
– осъществяване на успешен бизнес; 
– размяна на взаимоизгодна информация, която е от полза за 

страните; 
– задоволяване на социално-икономическите интереси на рабо-

тещите; 
– повишаване на фирмената култура. 
За постигане на посочените цели се използват средствата на 

деловото общуване, а като подходящи техники за водене на 
разговори се прилагат тактики на убеждаване и манипулиране. 
Понякога в хода на предприетите вече действия за постигане на 
целта настъпват промени по отношение на използваните средства и 
похвати. В този случай решаваща е гъвкавостта на комуникиращия.  

Съвместната дейност в организацията (фирмата) предполага 
успешни комуникации и размяна на информация между структур-
ните звена. 

Информационната роля на общуването се осъществява като 
процес стихийно, целенасочено, тенденциозно или неволно. Входя-
щата и изходяща информация трябва да е коректна, актуална, 
надеждна и достоверна. От правилното общуване и висока култура 
зависи  добрият социално-психологическия климат, допринася за 
повишаване авторитета на организацията (фирмата) пред външни 
клиенти. Това е свързващ процес при реализиране функциите на 
управление. Няма дейност в управлението, която да не е свързана с 
комуникацията. Тя е необходима за организацията, за хората и 
групите в нея, за нейната вътрешна и външна среда. Науката 
посочва следните принципи за ефективна комуникация: 

• Яснота – постига се чрез избор на правилни разговорни 
думи, които се употребяват в съобщението, за да се разбере посла-
нието. 

• Краткост – Колкото по-дълго е изречението, толкова по-
голяма е вероятността то да не бъде разбрано. Ефективния изказ 
предполага единство, последователност и ударение в изречението. 

• Конкретност – чрез употребата на точни и ясни думи се 
избягва неопределеността, задържа се интереса на слушателя. 
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• Уважение – изисква съобразяване с реципиента с неговите 
интереси и начин на мислене. Обикновено се прибягва до учтивите 
форми на обръщение. Уважението се изразява и чрез позитивния 
тон на посланието, като трябва да се избягват думите, носещи 
негативно значение.  

Ръководство, което не включва дисциплината по изпълнението 
е непълно и неефективно. Мениджърът следва да организира 
встъпителни срещи за опознаване на груповите членове за предста-
вяне на очакванията за съвместна дейност и резултатите от нея, 
както и на рамките на възможното поведение. Ръководителят трябва 
да стимулира на този етап активното общуване с груповите членове, 
за да се изяснят „правилата на играта“, както и за да се опознаят 
помежду си.2 Новите методи и средства следва да са съобразени с 
нуждите на всяка организация, да следват традициите й и стила на 
управление. 

Спазването на принципите в общуването води до ефективност 
в този процес. А това означава добра осведоменост, избягване на 
пристрастие по отношение на възможности и интелект, съпричаст-
ност и умение за слушане. Основното при контактуването в органи-
зацията е спечелване на доверието на хората и да се управлява така, 
че хората да придобият реално самочувствие, че те контролират 
нещата и че нещата зависят от тях. Служителите търсят помощ и 
учат най-добре от мениджъри, които показват интерес към тяхното 
развитие, които ги подкрепят и им дават определена свобода на 
действие. Служителите са искрени с мениджъри на които имат 
доверие. Ефективната комуникация е възходяща, ако в основатай 
лежи доверието. 
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Абстракт: Целта на настоящата статия е да даде кратко 
обяснение за съпротивата  на служителите срещу промените и да изброи 
основните причини за нея. Освен това ще бъдат представени и някои 
форми на съпротивата срещу промяната. Резистентността към 
промените традиционно се възприема като заплаха за организацията, но 
също така би могла да има и  положително влияние. Не на последно 
място, човешкият фактор ще бъде взет под внимание и как справянето с 
него може да помогне да се преодолее съпротивата срещу промените. 

Ключови думи: съпротива срещу промяната, причини, служители, 
управление 
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Summary: The purpose of the following article is to give a brief 

explanation of change resistance in employees and to enlist the underlying 
causes for it. Furthermore, there will be presented some forms of change 
resistance. Resistance to changes is traditionally viewed as a threat to the 
organization, however, it can also be seen as having a positive influence. Last 
but not least, the human factor will be taken into account and how dealing with 
it can help overcome the resistance to change.  

Keywords: change resistance, causes, employees, management 
 
 
1. Увод  
 
Теоретичен поглед върху съпротивата срещу промяна  
 
В днешната икономика промяната се среща на всички нива в 

организациите. Тя се случва непрекъснато и често при бърза 
скорост. Тъй като промяната се превърна в ежедневна част от 
организационната динамика, служителите, които се противопо-
ставят на промяната, всъщност могат да попречат на нейното 
развитие. От друга страна. получателите на промяна се противо-
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поставят, защото самата съпротива е защитен механизъм за под-
държане на статуквото. Hultman (1995) твърди, че някои служители 
са предразположени да се противопоставят на промяната, въпреки 
че промяната в крайна сметка може да бъде в тяхна полза. Според 
Waddell и Sohal (1998) съпротивата може да бъде описана като 
многофункционално явление, защото в процеса на стратегическа 
промяна се появяват неочаквани закъснения, разходи и нестабил-
ност. O'Connor (1993) описва съпротивата като: ... бавен отговор за 
изпълнение на споразумения или дори пълен отказ да си сътруд-
ничат с промяната. В дадена организация съпротивата е противо-
поставяне или отказ от подкрепа за конкретни планове или идеи. Тя 
може да бъде умишлена или неволна, скрита или открита. 

Hultman (1995) твърди, че съпротивата срещу промяната, която 
е очевидна в поведението на служителите, попада в две категории - 
активна и пасивна съпротива. В случай на активно съпротивление, 
служителите се ангажират с поведение, свързано с манипулация, 
подигравка, откриване на грешки и страх. От друга страна, пасив-
ната съпротива е свързана с оттеглянето на информация, неве-
жество и липса на действие след устно съгласие. 

Дент и Голдбърг (1999) твърдят, че съпротивата е поведението, 
което служителите приемат, за да запазят статуквото, когато са 
изправени пред натиск или ако смятат, че тяхната сигурност или 
статут са застрашени. По този начин се запазва статуквото. С други 
думи, служителите се ангажират с поведение, което служи за пре-
късване, справяне, предизвикване, тестване на нива на властта и 
ангажиране в критична комуникация, когато се сблъскват с прак-
тики за управление на промените. Съпротивата срещу промените в 
организацията също може да носи и негативна конотация, символи-
зираща нежелателните нагласи на служителите и контрапродук-
тивното поведение (Waddell and Sohal 1998). 

 
„Положителна“ съпротива срещу промяна  
 
Съпротивата обаче може да се разглежда като имаща положи-

телно влияние в организацията. Робинс (1998) заявява, че съпроти-
вата би могла да служи за проверка на ангажимента на тези, които 
инициират промяната; Ако съпротивата се основава на валидни 
гледни точки, значимите истини могат да бъдат чути, разбрани и 
взети под внимание от инициаторите на промяната, ако искат 
промяната да има успех; Съпротивата може да помогне да се 
премахнат лошите идеи, които не са били напълно проучени от 
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инициаторите на промяната или идеите, които биха могли да са 
импулсивни реакции на външни събития; И съпротивата може да 
осигури отдушник за емоциите и енергията на служителите по 
време на интензивен натиск. Съпротивата се превръща в негативна, 
когато възпрепятства адаптирането на служителите към промяната 
и организационния прогрес. 

 
Причини за съпротива срещу промяната 
 
В написаната литература за съпротива към промените, много 

автори (Zander 1950, Skoldberg 1994, Kotter 1996, Maurer 1998, 
Robbins 1998, Bolognese 2002, Dunne 2006, Schuler 2003) са се 
съгласили, че служителите се противопоставят на промяната, 
защото: 

• Те се страхуват да загубят нещо, което ценят;  
• Те не разбират промяната и нейните последици;  
• Те не вярват, че промяната ще има смисъл в организацията;  
• Трудно им е  да се справят с нивото или приложението на 

промяната .  
Тръгвайки от написаното за съпротива срещу промяната , 

Zander (1950), Dent и Goldberg (1999) цитират шест често срещани 
причини, които подтикват служителите да се съпротивляват срещу 
промяната: 

1) Съпротивата възниква, когато естеството на промяната не е 
изяснено на служителите, които ще бъдат повлияни от промяната;  

2) Промяната може да се интерпретира по много начини;  
3) Засегнатите служители усещат силни сили, които ги въз-

пират да се променят; 
4) На служителите, повлияни от промяната, се оказва натиск с 

цел  да се съобразяват, вместо да имат принос в характера или 
посоката на промяната;  

5) Промяната се прави на лични основания;  
6) Промяната пренебрегва вече установените институции в 

групата.  
Трябва да се отбележaт и други причини за съпротива на 

служители в организациите, които заслужават да бъдат споменати, 
според Дън (Dunne 2006) това са: 

• Липсата на доверие в управлението; 
• Загуба на статут;  
• Загуба на сигурност на работното място;  
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• Натиск от страна на колегите;  
• Дисфункционални групови взаимоотношения;  
• Прекъсване на културни обичаи и традиции;  
• Лични сблъсъци;  
• Липса на дипломация и време.  
Според Котър (1996), съпротивата срещу промяната може да 

бъде свързана с: 
• Проблеми, произтичащи от служители, които не вярват в 

стойността на промяната; 
• Двусмисленост на промяната; 
• Лидерски стилове; 
• Неблагоприятна работна среда в организацията. 
Добавяйки към този списък причини, Schuler (2003, с. 1-5) 

твърди, че съпротивата най-вероятно ще се появи, когато: 
• Служителите се чувстват свързани с други служители, които 

се идентифицират със „стария начин на правене на нещата"; 
• Служителите нямат ролеви модели в новата дейност; 
• Служителите се страхуват, че нямат компетентност да се 

променят; 
• Служителите се чувстват претоварени; 
• Служителите се страхуват от скритите аспекти на промя-

ната. 
Трябва да се отбележи, че списъкът на Шулер (2003) очертава 

емоционалните аспекти на съпротива срещу промяната. Той твърди, 
че за да се ангажират с промяна, служителите трябва активно да 
участват в процесите на промяна както на рационално, така и на 
емоционално ниво. Важността на емоционалните аспекти, отго-
ворни за съпротивата, е слабо разбрана от онези, които прилагат 
промените. Поради тази причина той се застъпва за това, че отго-
ворните за промяната трябва да са запознати с емоционалните 
детерминанти на съпротивата. 

За Waddell и Sohal (1998) трудностите при управлението на 
промяната често се увеличават от лошото управление на съпроти-
вата на служителите. Проучването им за начина, по който ме-
ниджърите оценяват нивата на съпротива, разкрива, че повечето 
мениджъри рядко са диагностицирали същността на съпротивата, за 
да установят дали има вероятност да бъде извлечена полза от нея. 
Тези автори стигат до извода, че ако съпротивата се управлява 
ефективно чрез търсене на начини за използването й, а не за 
преодоляването й, съпротивата може да допринесе положително за 
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постигането на успешна промяна в организацията. В подкрепа на 
тази гледна точка, Goldratt (1990), твърди, че съпротивата във всяка 
организация е необходим и положителен елемент, защото позволява 
участието на служителите, обвързани в процеса на промяна. Това от 
своя страна води до успешното прилагане на промяната. Ако 
ръководството не разбира, не приема и не полага усилия да работи 
срещу съпротивата, то това може да подкопае дори  и най-добре 
планираните и добре замислени усилия за промяна. Coetsee (1999) 
заявява, че "всякаква способност на ръководството да постигне 
максимални ползи от промяната зависи отчасти от това колко 
ефективно те създават и поддържат климат, който намалява рези-
стентността и насърчава приемането и подкрепата".  

 
Форми на съпротива срещу промяната 
  
Различните форми на съпротива срещу промяната са изтъкнати 

от Маурер (1998), който заявява, че съпротивата в организацията 
може да бъде демонстрирана чрез: 

• незабавна критика и оплаквания; 
• мълчание; 
• отклонение; 
• саботаж;  
• несъгласие; 
• съгласие, но с подли намерения.  
В подкрепа на това, Робинс (1998) твърди, че съпротивата 

срещу промяната: 
• Може да бъде изразена по явен начин;  
• Обикновено е незабавна;  
• Е заложена по природа; 
• Може да бъде отложена.  
За Skoldberg (1994) формите на съпротива се проявяват чрез: 
• загуба на ангажираност; 
• увеличаване на грешките от страна на служителите; 
• високи нива на отсъствия; 
• загуба на мотивация сред служителите. 
 
Преодоляване на съпротивата срещу промените 
 
Причината, поради която много организации не успяват да 

завършат дадени инициативи за промяна, е свързана с подценя-
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ването на влиянието на промяната върху индивида (Kavanagh & 
Ashkanasy, 2006). Следователно, пренебрегването на психологиче-
ските възприятия на служителите към промяна води до провал на 
инициативите за промяна в организациите (Devos, Buelens & 
Bouckenooghe, 2007). Въпреки това, за успешното осъществяване на 
промените е необходимо да се управлява ефективно психологиче-
ският преход на служителите (Armenakis & Bedian, 1999; Martin, 
Jones & Callan, 2005). От съществено значение е да се разбере, че 
ефективното управление на промяната се основава на ясното раз-
биране на човешкото поведение в организацията. Поради предизви-
кателството на промяната, хората могат да реагират с някои емоции 
като несигурност, чувство на неудовлетвореност или страх и да се 
чувстват заплашени и дезориентирани. Поради това хората често 
проявяват отбранителна и отрицателна нагласа и се противопо-
ставят на промяна на инициативите. Промяната е сложно психоло-
гическо събитие  за хората, затова силата на промяната трябва да 
бъде зачитана и управлявана ефективно. За да се постигне успех, в 
организациите са необходими отдадени служители и ефективно 
управление на промените. Освен това трябва да се има предвид 
различното въздействие на промяната върху всеки човек и естест-
вото на промяната (Mullins, 2005). 

 
Заключение 
 
Съпротивата на служителите срещу промените е сложен 

проблем, пред който са изправени ръководствата в днешните, 
непрекъснато развиващи се организации. Процесът на промяна е 
повсеместен и съпротивата на служителите може да се окаже 
сериозна причина за провала на много добре планирани инициативи 
за промяна в организацията. В много случаи организациите израз-
ходват огромни ресурси за адаптиране на служителите към новия 
начин за постигане на желаните цели. Естествената тенденция на 
индивидите да “защитават статуквото” представлява набор от 
предизвикателства, които ръководството трябва да преодолее, за да 
ги доведе до желаната промяна.. За да се улесни плавното преми-
наване от старото към ново, организациите трябва да са компе-
тентни в ефективното управление на промените. Според Болонезе 
процесът на управление на промените се състои в това, да се 
ангажират засегнатите от промяната, така че те да приемат въведе-
ните промени, както и да се управлява всякаква съпротива. Про-
мяната обикновено включва психиката на индивида, така че няма 
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конкретни учебници и решения на проблема. Тъй като всеки инди-
вид е различен, техните възприятия и причини за съпротива също са 
различни. В резултат на това изследователите и учените могат да 
теоретизират как да намалят или да премахнат съпротивата на 
служителите на промените, но в крайна сметка единственият начин 
да го направят е да разберат уникалните обстоятелства в отделните 
индивиди, които причиняват тяхната конкретна съпротива. Имайки 
предвид, че засегнатите от промяната в една организация, може да 
се хиляди на брой, то не би могло така лесно да се разберат тези 
уникални обстоятелства във всеки един от засегнатите служители. 
Но все пак, мениджърите не трябва да забравят за човешкия фактор, 
заложен в процеса на промяна и респективно, не бива да пре-
небрегват психологическите възприятия на служителите към промя-
ната, техните емоции и страхове.  
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Резюме: В настоящия доклад са представени показатели за трудово 

изпълнение на служителите в социалните услуги, идентифицирани на 
база проучване на нормативна уредба, методики, указания, анализи и 
други документи, имащи отношение към проблема. Проведена е изсле-
дователска работа на терен в услугите, изразяваща се в наблюдение, 
срещи и дискусии с ръководители, служители и потребители. Извежда-
нето на показатели за трудово изпълнение на работещите в социалните 
услуги цели да допринесе за подобряване на представянето на персонала в 
социалните услуги, отчитайки качеството на живот на потребителите, 
т.е. приоритетното измерване на ефектите и резултатите от изпълне-
нието за крайните ползватели, условията на работа и натоварването на 
служителите.  

Ключови думи: трудово изпълнение, служители, социални услуги 
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IN SOCIAL SERVICES 
 

Syuzan Seyfetinova, PhD student 
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria 

e-mail: s.seyfetinova@gmail.com 
 
Summary: This report presents а performance indicators for social 

service employees identified on the basis of a study of the legal framework, 
methodologies, guidelines, analyzes and other documents that related to this 
problem. Fieldwork research has been carried out on services, consisting of 
observation, meetings and discussions with executives, employees and 
consumers. The development performance indicators for employees in social 
services aims to contribute to improving the performance of staff in social 
services, taking into account the quality of life of consumers, The priority 
measurement of the effects and performance of end-users, the working 
conditions and the workload of the employees. 

Keywords: work performance, employees, social services 
 
Трудовото изпълнение е важен критерий за организационни 

резултати и успех. Управлението на трудовото изпълнението е една 
от най-важните функции на управление на човешките ресурси. 
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Високата продуктивност на служителите води до по- лесно пости-
гане на организационните цели. “Служителите, когато чрез 
изпълнение на тяхната работа, успешно извършват дейности, които 
водят да постижения, подобряват ефективността на организацията 
като цяло.” Lam and Schaubroeck (1999, p. 446) 

Трудовото изпълнение е „извършването и завършването на 
определена работа” Chiu (2004, p. 82); „качествено и количествено 
изразяване на полученото, като резултат от целенасочена и 
планирана дейност”Akal (1992, p. 1); „извършване или завършване 
на работата, като се има предвид обемът, естеството, времето и 
направените разходи” Smith and Goddard (2002, р. 250). Тези 
дефинициите се фокусират върху успешното изпълнение на всяка 
длъжност или работа. Въпреки това, справянето с конкретни задачи 
не е единствения критерий за доброто представяне на служителите. 
Значими индикатори, които определят високото трудово изпълне-
ние са: подход към колеги и потребители, ангажираност към проб-
лемите им, отношения с мениджъри, приемственост, поведение, 
доброволно участие извън трудовите задължения, сътрудничество, 
приемане на организационните цели като лични и т. н. В тази 
връзка Сн. Илиева пише, че „изискването за адекватно трудово 
изпълнение е напълно необходимо и задължително, след като 
индивидът е приел да постъпи на работа в дадена организация. Все 
повече обаче са налага убеждението, че стриктното спазване и 
следване на професионалните задължения не е достатъчно за 
ефективното включване в труда. Изпълнението на трудовата роля 
само по себе си е безспорно ценен факт, но се увеличава броят на 
ситуациите, които изискват от личността да надхвърли ролевите 
предписания и очаквания и да действа в съответствие с новите 
организационни реалности. Така наред с рутинното трудово изпъл-
нение, което се изразява в покриване на стандартите за количество 
и качество, започва да се цени и поведение, което се характеризира 
с инициативност и доброволно ангажиране в дейностите на 
организацията. Това поведение в труда се определя като организа-
ционно гражданско поведение” Ilieva (2015, p. 415 ).  

Измерването на представянето на служителите, респективно на 
тяхната ефективност на работното място е трудна задача. Важен 
момент при оценка на изпълнението са естеството на работа, 
критериите за оценка, както и самите оценяващи. От съществено 
значение е установяването на нивото на трудово изпълнение сред 
работещите и подаване на обратна връзка към тях относно нивото, 
на което се намират. Ето защо, се счита, че оценката на трудовото 



 177 

изпълнение на служителите, е една от най- важните функции на 
управление на човешките ресурси. 

В проучвания, свързани с оценка на изпълнението сe раз-
глеждат следните променливи, които оказват влияние върху трудо-
вото представяне: възраст и пол Lee and Alvares (1977), професио-
нален опит и ниво на образование Schmidt (1986), Moser (1999), 
Posthuma (2000), междуличностни отношения Antonioni and Park 
(2001) форма за оценка Yun и сътр. (2005), поведение на работното 
място Dunlop and Lee (2004) и организационнa политика Witt (2002),  
Miron (2004).  

Водещ подход при формулирането на показатели за оценка на 
представянето на служителите в социалната сфера е извеждането на 
интересите и нуждите на потребителите в центъра. Този подход се 
налага като основна общоевропейска тенденция при осигуряването 
на качествени социални услуги и е идентифициран като добра 
практика от чуждестранния опит в нормативната уредба на социал-
ните услуги, чието внедряване в българската практика е особено 
наложително. Поради това и с оглед ефективното отчитане нагла-
сите, възприятията и оценките на самите потребители за качеството 
на получаваните социални услуги, концептуалната рамка трябва да 
съдържа преди всичко показатели за измерване на представянето от 
гледна точка на потребителите. По този начин се постигат макси-
мални гаранции за обективност на оценката. Необходимо е да се 
отчете постигането на конкретен ефект в посока подобряване на 
състоянието им и личното им развитие благодарение на социалната 
работа. За ефективното внедряване на концептуалния модел в прак-
тиката е препоръчително въвеждането на изискване всички ръково-
дители да организират периодично анкети сред потребителите на 
социалните услуги за набиране на необходимата информация по 
съответните показатели за изпълнение, изследващи мнението на 
потребителите. За набирането на допълнителна информация следва 
да се използват и данни от вътрешната документация и регистри в 
услугата. С оглед улесняване работата на доставчиците се препо-
ръчва разработването на специално указание от страна на висшия 
мениджмънт за проследяване на изпълнението, в която да се 
съдържа унифициран формат на въпросник за потребители за 
оценка на представянето на служителите, както и форма за отчет на 
постигнатите резултати по отделните показатели от самите слу-
жители. 

При извеждане на показатели за трудовото изпълнение на 
работещите в социалните услуги трябва да се имат предвид и 
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условията на работа. В социалните услуги се очертава картина на 
високо психическо натоварване при твърде ниско ниво на 
заплащане на всички видове служители. Невъзможността да се 
осигурят адекватни нива на заплащане в областта на социалните 
услуги не благоприятства привличането и задържането на нови и 
добре подготвени специалисти в системата. В дългосрочен план 
това създава реална заплаха за задържането в системата на ква-
лифицирани кадри и понижаване на качеството на осигуряваните 
услуги за потребителите. Понастоящем стандартът определя един-
ствено изисквания към числеността на персонала, осигуряването на 
ефективна отчетност от работата и гарантирането на възможности 
за професионално обучение на служителите. „Повишаването на 
представянето предполага в нормативната регламентация на този 
стандарт да се разшири критерия за достатъчност, като освен 
достатъчно количество персонал се заложи и изискване за осигу-
ряване на достатъчно квалифициран, компетентен и опитен персо-
нал. При наличие на специалисти с висше образование (социална 
педагокика, социални дейности, клинична социална работа, клинич-
на психология и други) е необходимо да се „регулира входа” към 
длъжностите от сферата на помагащите професии” Dimitrova (2011).  

В българският модел по отношение на стандартите за качество 
за социални услуги  са налице нормативно установени стандарти за 
качество, които обаче определят изисквания към услугите от пре-
димно оперативен характер – хранене, материална база, обслужващ 
персонал. По този начин в българския модел стандартите по- скоро 
подпомагат функционирането на услугите и задоволяването на 
базисните потребности на обслужваните лица от храна, здравни 
грижи и добри битови условия. В стандарта за обслужващ персонал 
липсват изисквания за професионалната квалификация на служи-
телите. Същевременно в българския модел въвеждането на стан-
дартите не е обвързано с наличието на ефективна система за оценка 
на качеството. Липсват измерими показатели за качество, въз 
основа на които специализираният контрол от страна на проверя-
ващия орган да се провежда унифицирано. В над половината от 
социалните услуги броят на заетия персонал е до 15 души. 
Работната заетост се урежда обикновено въз основа на постоянен 
трудов договор, като повечето ангажирани в услугите са назначени 
по Кодекса на труда. Част от доставчиците използват добровол-
чески труд при предоставянето на услугата. Специалистите, 
работещи в услугите са управител, социален работник, психолог, 
логопед, специален педагод, трудотерапевт, медицински специалист 
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и други. Служителите, пряко ангажирани с обслужването на потре-
бителите – санитари, болногледачи, детегледачи, помощник възпи-
татели са неквалифицирани и неподготвени за директна работа с 
деца, лица и семейства в риск. Това е предпоставка за ниско 
трудово изпълнение. За подобряване на представянето на индивида, 
а от там и на организацията като цяло е необходимо „професио-
нализиране на така наречените не специализирани професии” 
Dimitrova (2011 ). 

Според направено изследване на прилаганите в страната 
стандарти за социални услуги за възрастни хора, по отношение на 
числеността и обезпечеността на услугата с определени специа-
листи се отчита необходимост преди всичко от назначаването на 
допълнителен персонал за пряко обслужване на ежедневните нужди 
на потребителите. По- конкретно 14,7% от доставчиците се нуждаят 
от санитари, а други 12,3% биха искали да назначат допълнително 
социални работници. Резултати от същото проучване сочат, че 
средно социалните услуги се нуждаят от 3.3 допълнителни служи-
тели. От гледна точка на професионалния опит на заетите в 
социалните услуги се отчита, че основната част от персонала има 
дългогодишен стаж в социалната сфера. Обикновено средно 18.1 
души от общия брой на персонала притежават над 6 години 
професионален опит. Новопостъпващи служители с опит до 1 
година са рядкост. На пръв поглед наличието на персонал с 
дългогодишен стаж в социалната работа може да бъде отчетено 
като позитивен фактор от гледна точка на качеството на обслужване 
в социалните услуги. От друга страна обаче фактическата ситуация 
е и индикатор за слабата атрактивност на професията, предвид 
факта че не се наблюдава прилив на новопостъпващи служители. В 
това отношение може да се предположи, че ниските нива на 
заплащане на труда в социалните услуги, които варират в диапазона 
от 249.10 – 500.80 лв. за различните длъжности, са основен демоти-
виращ фактор за постъпване на работа в системата.  

Важен момент при определяне на представянето на служи-
телите в социалните услуги е свързан с изключително високото 
натоварване в предимно психологически аспект. Предоставянето на 
адекватни грижи на хора със сериозни социални проблеми от 
различно естество, често свързани с тежки физически и психически 
увреждания, изисква висока степен на емоционална ангажираност 
от екипите. Социалната сфера е широко поле за проява и развитие 
на различни по вид и характер процеси, свързани с живота на 
човека в макро и микросредата. Служителите в социалните услуги 
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работят не само с рискови групи, но и с колеги в екип. Към 
настоящия момент специалистите в услугите бързо изменят своята 
професионална роля. От пасивен посредник между институциите и 
нуждаещите се те се превърнаха в активна фигура, която диагно-
стицира и предлага решения за личностна и социална промяна на 
деца и лица в неравностойно положение. От друга страна те участ-
ват активно в разработването и изпълнението на проекти и 
стратегии. Тази всеобхватност на трудовата дейност е съпроводена 
от промени, нововъведения, отмени или реконструкции. В този 
смисъл, важно за подобряването на трудовото представяне в 
социалната сфера е фокусирането на мениджмънта върху конструк-
тите лидерство, комуникация, мотивация, стрес, конфликт и инди-
видуални характеристики на служителите.  

В управленската теория и практика лидерството е една от често 
дискутираните теми. Повишаването на трудово изпълнение, в 
контекста на лидерството, се обяснява с освобождаването на ръко-
водителя от статично състояние и непрекъснатата му нагласа за 
развитие. Мениджърите на социалните услуги е необходимо да 
притежават лидерска компетентност за мотивиране и развитие на 
служителите за постигане на по- високи резултати. 

Ключов елемент за доброто представяне на служителите е 
правилната комуникация и споделянето на информация. На базата 
на двата конструкта се изгражда доверието, открития диалог, 
сигурността и коректността в организацията- между служители, 
между служители и потребители. Когато специалист в социална 
услуга общува с потребител трябва да следи и за двете страни на 
процеса на общуване – потребителя и себе си. В същото време той 
трябва да обръща внимание както на словесната (вербална) кому-
никация, така и на езика на тялото (невербална комуникация). 

Мотивацията за труд е един от най- изследваните фактори в 
управлението на човешките ресурси. Една от основните задачи на 
мениджърите е да мотивират своите екипи към ефективна работа 
чрез използване на индивидуалния потенциал на всеки член.  

Друг важен елемент, който влияе върху трудовата дейност е 
стресът, който е неразделна част от ежедневието и трудовия живот 
на индивида. Стресът на работното място може да бъде сериозен 
проблем както за организацията, така и за служителите, които 
работят там. Според Международната организация на труда, стре-
сът, в световен мащаб, се признава като основно предизвикателство 
за благополучието на служителите и за състоянието на органи-
зациите. Служителите в социалната сфера са изложени на особен 
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риск от стрес, свързан с работата им. Според закона на Йеркс и 
Додсън стресът до определено ниво влияе положително на изпъл-
нението, но високите нива на стрес повлияват представянето отри-
цателно. Управлението на стреса е не само морално задължение и 
добра инвестиция за работодателите, но и правно изискване, 
определено в  Рамкова директива и подкрепено от рамковите спора-
зумения на социалните партньори относно стреса, тормоза и 
насилието на работното място. 

Конфликтите са неотменна част от човешките взаимоотно-
шения и често наблюдавано явление в организациите. Те също имат 
отношение към трудовото изпълнение. Конфликтът на работното 
място, подобно на стреса, може да бъде както полезен, така и 
вреден. 

Успешността на професионалиста в социалната сфера е в тясна 
зависимост и с неговите индивидуални характеристики. Сред 
важните характеристики на личността на специалистите от помага-
щите професии са: психическа и емоционална устойчивост, анали-
тично и комбинативно мислене, креативност, инициативност, отго-
ворност, честност, откритост, непредубеденост, отзивчивост, емпа-
тия, искреност, откровеност, съобразителност, дискретност и др. 

Всички тези компоненти са във взаимна обвързаност и зави-
симост с трудовото изпълнение. От съществено значение за трудо-
вото представяне на индивидите в организациите е тяхното добро 
управление, което се свежда до мениджмънт на организацията, 
гарантиращ предоставяне на висококачествен, личностно ориенти-
ран подход, подпомагащ ученето и иновациите и подкрепящ отво-
рена, честна и прозрачна организационна култура на всички 
равнища. 

 
Заключение  
 
Трудът е изначална форма на човешката дейност. Трудът е 

сложно явление, в което се разкрива идейния, емоционалния, 
умствения, естетическия, психическия и творческия смисъл на 
човешкия живот, възпитание и самовъзпитание. Само в труда всеки 
от нас се изявява като човек, като личност, като участник в борбата 
за благородни идеали и като противник на злото, като гражданин.  

Доброто управление и добрата работа във всяка организация 
могат да бъдат практика за подобряване на трудовото изпълнение.  

Безспорен факт е, че всички членове на организациите, пре-
доставящи услуги за рисковите групи от населението (управители, 
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ръководители, специалисти, помощен персонал) са натоварени 
освен с пряка работа с потребителите, така и с не малко адми-
нистративна работа. Подобряването на трудовото изпълнение оста-
ва на заден план. С цел оптимизиране на ресурсите и повишаване на 
трудовото изпълнение, се препоръчва обособяване на нови 
структурни звена към регионалните структури на Агенция социално 
подпомагане, ситуирани в областните административни центрове, 
които да подкрепят всички услуги на територията на областат. 
Специалистите, включени в тези звена е препоръчително да 
притежават професионален опит в услугите и да са високо квали-
фицирани в областта на организационната или трудова психология. 
Те могат да бъдат ангажирани с подбор и наемане на персонал, 
развитие на капацитета на служителите, повишаване на трудовото 
изпълнение чрез управление на комуникациите, мотивацията, 
стреса и конфликтите сред служителите в социалните услуги.  

 
На база направеното проучване в социалните услуги, се очер-

тават следните препоръки с висока степен на приложимост за 
подобряване нивото на трудово представяне на служителите: 

Ø подобряване на ситуацията със заплатите в сектора с цел 
привличане и задържане на нови и добре подготвени специалисти в 
системата и мотивиране за постигане на по- високи резултати, което 
е предпоставка за по- добро качество на осигуряваните услуги за 
потребителите. 

Ø разработване на унифицирана система за оценка и подобря-
ване на трудовото представяне в социалните услуги. 

Ø провеждане на анкети сред потребителите и работещите за 
установяване на нагласите и потребностите им във връзка със 
социалните услуги, както и създаването на съвети на потребителите 
и настойниците им, които да дават обратна връзка и препоръки към 
дейността на служителите. 

Ø добро управление на комуникациите, мотивацията, стреса и 
конфликтите сред служителите в социалните услуги.  
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ДЖЕНДЪРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В МОТИВАЦИЯТА  
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Статията анализира спецификата на джендърното социализиране, 
което се обуславя от съществуването на различни потребности, 
обезпечаващи мотивацията за постижение на мъжете и жените. 

Разгледани са феномените „страх от успех” и „стъклен таван”, 
описващи джендърните различия. 

Ключови думи: Джендърни различия, Мотивация за постижение, 
Лидерство 
 

GENDER DIFFERENCES IN ACHIEVEMENT IN THE MOTIVATION 
FOR MANAGERS 

 
Cvetan Petrov Petkov –PhD student in Psychology  

VFU “Chernorizets Hrabar” – Varna 
 

The article analyzes the specificity of gender socialization, which is 
conditioned by the existence of different needs, providing the motivation for 
achievement of men and women. 

The phenomena "fear of success" and "glass ceiling" are described, 
describing gender gaps. 

Keywords: Gender differences, Motivation for achievement, Leadership 
 
 
Ретроспективния анализ в проведените изследвания на моти-

вацията за постижение показва, че тя е залегнала в основата на 
теорията на мотивационните потребности, съгласно която потреб-
ността от успех се явява приоритетна, в зависимост от ситуацията. 
Високата мотивация за постижения осигурява значителна възмож-
ност за изкачване в йерархията на организацията1. 

Понятието мотивация за постижение, като основен източник на 
деловата активност, двигател на икономическото развитие на об-
ществото е формулирано за пръв път от Дж. Аткинсон2. 

Съгласно концепцията на Дж. Аткинсон и Н. Фитер за моти-
вацията за постижение, съществуват две различни по направление 

                     
1 McClelland, D., C. (1974). The inner experience. N.Y. 
2 Atkinson J.W. (1964). An introduction to motivation. N.Y. 



 185 

тенденции: мотивация за постижение на успеха и мотивация за 
избягване на провал. Следователно мотивацията ще бъде висока, 
ако страхът от провал е по-нисък от търсенето на успеха3. 

На един по-късен етап в развитието на концепцията си за 
мотивация за постижение, Дж. Аткинсон въвежда и като трети 
фактор, специфичен за жените – мотивацията за страх от успеха. 

При изследване на факторите, които влияят върху избягване на 
страха от успеха, редица автори заключават, че мотивацията за 
постижения варира в зависимост от пола, възрастта, културалните и 
личностови особености4. 

Успеха при жените предизвиква тревожност, тъй както се 
асоциира със загубата на женственост, социално отхвърляне и тър-
сенето на смисъл в живота. Успехите в областта на професио-
налните и значими отношения, изглеждат за жените взаимно из-
ключващи се и като правило, те избират отношения, в които да са 
жертва на професионалния успех5. 

K. Бридлов и В. Сисирели доказват, че страха от успех не се 
проявява при жени в ситуации, при които постигането на опре-
делени цели са приемливи от гледна точка на ролята на половете. 
Например, при жени, работещи в областта на медицината, нивата на 
страха от успех са по-високи, отколкото при жени учители в 
начално училище, същото се наблюдава и когато се сравняват 
инженерни професии с тези на медицинските сестри6. 

Тази гледна точка се базира на следното наблюдение: „...както 
жените, така и мъжете трябва да се въздържат от техните стремежи 
към постижение, когато са налице очевидни негативни последици 
от успех, и обратно, страх от успех отсъства, тогава когато е голяма 
вероятността да се получи социално одобрение в случай на успех”7. 
Тези данни позволяват да се изкаже предположение, че ефектът на 

                     
3 Atkinson, J., W. (1964) An introduction to motivation. N.Y. 
4 Blum, T. (1994). And others. Organizational - level determinants of women in 
management. Academy of management Journal., vol.17, №2, p.241-268. 
5 Horner, M. (1968). Sex differences in achievement motivation and performance in 
compet and non-compet situation. PhD dissertation. University of Michigan. 
6 Соотношение биологического и социального в человека: материалы к 
симпозиуму. М.: 1975. 
7 Serbin, L., O'Leary, K., Kent, R., Tonick, I. (1973). A comparison of teacher 
response to the preacademic and problem behavior of boys and girls. J. Child Devel. V. 
44, p.796-804. 
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страх от успех, е длъжен да бъде по-голям при жените с тради-
ционна полово-ролева ориентация 

Н. Смелзер позовавайки се на работата на Хофман, отбелязва, 
че обикновено повече мъже, отколкото жени изпитват страх от 
успех, като причините за това безпокойство при мъжете и жените 
коренно се различават. Мъжете се притесняват от това, че успеха 
ще се отрази на личния им живот, и те няма да бъдат в състояние да 
отделят достатъчно време на семейството си. Жените се притес-
няват първо от това дали ще запазят семейството и съпруга си, а 
второ от недоволството от страна на мъжете и жените заемащи по-
ниско платени длъжности от тях8. 

Обобщавайки опита на изследванията в областта на страха от  
успеха Г. В. Турецки отбелязва, че през последните години, страха 
от успех е започнал да се разглежда комплексно, като модел 
построен върху три групи характеристики. Първата група се състои 
от характеристики, свързани с пола: психологическата андрогиния, 
полово-ролеви установки, образование и заетост на жената, избор 
на сферата на дейност. Към втората група характеристики, принад-
лежат: страх към отхвърляне и потребност от значими отношения. 
Към третата група се отнасят характеристики, свързани с потреб-
ността от постиженията: цели, академично представяне в съчетание 
с такива показатели като възраст, място в йерархичната структура 
на организацията9. 

Като резултатите от проведените изследвания в тази посока 
теоретиците, сформират принципно различен подход на страха от 
успеха – повече като нормативен отговор на социалните отклоне-
ния, отколкото като дълбока психологическа бариера. 

В днешно време се смята, че страха от успех, възниква както 
при мъжете, така и при жените в ситуации, в които техният 
професионален избор не съответства на традиционните джендърни 
роли  (например, бизнесмен – за жени, бавачка – за мъже). 

От изследванията в тази област става ясно, че за постигане на 
професионален успех и при двата пола са намерили своето отра-
жение традиционните представи за типичните роли на мъжете и 
жените. 

Съществуват джендърни различия, проявяващи в професио-
налния успех както на мъжете, така и на жените. Научно доказано е, 
                     
8 Смелзер, Н., Дж. (1994). Социология. Москве. 
9 Турецкая, Г., В. (1998). Страх успеха: психологическое исследование феномена. 
Психологический журнал, Том 19, № 1, с. 37- 46. 
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че мъжете и жените, демонстрират еднакво висока компетентност и 
успеваемост, които се оценяват по различен начин10. Например към 
високо интелигентните жени, не са благоразположени нито мъжете, 
нито останалите жени в обществото11. В своите изследвания К. 
Доли доказва, че за успешното изпълнение на дадена задача, 
мъжете приписват своя висок резултат от постижението си, на 
своите способности (пример за "стабилна причина"), докато за 
същия успех, постигнат от една жена, се казва, че той се дължи не 
на положените усилия, а е плод на случайния късмет и други 
"нестабилни" фактори на средата12. Самата типология за стабилни и 
нестабилни причини се оказва не равностойна в зависимост от това, 
с чие поведение се обяснява постижението – женското или мъж-
кото. Например, ако при обяснението за успеха при жените имаме 
фактор, които се разглежда като нестабилен и като цяло в него има 
някаква отрицателна оценъчна окраска, то за професионалният 
успех при мъжете, този фактор се интерпретира като "стабилен", 
имащ положителна оценъчна валентност13. 

Много изследователи отбелязват значението на съвместното 
разглеждане на взаимно поведение на мениджъри и служители, 
жени и мъже. 

Така К. Братол е отбелязал, отрицателното влияние на ръково-
дители мъже, които са удовлетворени от жените – подчинени на 
структурни задачи, в сравнение с умереното положително влияние 
на ситуацията със задачи на ръководители жени, възложени на жени 
– сътрудници в смесени групи. Оказва се, че не е възможно да се 
разглежда оценката на ръководителите – мъже и жени – изо-
лирано14. 

                     
10 Maccoby, E., Jacklin, С. (1974). The psychology of sex differences. Stanford Un. 
Press, p.187. 
11 Агеев, B., C. (1987). Психологические и социальные функции полороле- вых 
стереотипов. Вопросы психологии, № 2, с. 152-157.  
12 Deaux, C., Major, B. (1987). Putting gender into context: an interactive model of 
genderrelated behavior. Psychol. Rev., , N 94, p.369-389. из. Giddens A. Sociology. 
Polity Press, 1994. 
13 Kiesler, S., B. (1975). Actuarial prejudice towards women and its implication. J. Of 
Appl. Soc. Psychol., № 5, p.201-216. 
14 Bartol, K., M., Martin, D., C. (1986). Women and men in task groups. Ash- more 
R.D., Delboca F.K.(eds). The social psychology of female - male relations. N.Y., L.: 
Acad.Press, p. 259-310. 
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От по-нататъшният анализ на тези процеси, е направен извод, 
че макар и пола на ръководителя, да се окаже важен фактор при 
определени възприятия на поведението на ръководителя и 
удовлетвореност от работата, полът на подчинения също може да се 
окаже значим при определяне на това как се възприема ръково-
дителя и каква е удовлетвореността на подчинения за собствената 
му работа. При изследване на реакцията на подчинените (мъже и 
жени) в групите, управлявани от мъже и жени, е установено, че 
такива реакции, свързани с целия процес в групата, не са само към 
лидера. Реакциите на мъжете в ръководените от жените групи също 
са особено интересни: те включват чувства на враждебност, 
зависимост, смущения и дискомфорт15. 

В изследванията, посветени на анализа на джендърните раз-
личия в позициите на влияние върху тях на властната структурна 
организация, се установява, че мъжете продължават да доминират в 
организациите, а жените рядко заемат длъжности в по-горните 
етажи на властта и съвсем незначително се забелязват в горните 
нива на управление. Бавното увеличаване на броя на жените в 
мениджмънта, допринася за издаването на повече литература (осо-
бено в САЩ), посветена на развитието на женския бизнес свят16. 

Професионалните дейности на мъжете в управлението се 
възприемат като нещо естествено. Жените се стремят да направят 
кариера в мениджмънта, сблъсквайки се с необходимостта от 
взаимодействие в организациите, където структурата и властови 
правомощия вече са сформирани на основата на  мъжки ценности. 

В много от моделите на ръководства и лидерства се предпо-
читат и желаят мъжките качества. Тази ситуация се отразява, по 
такъв начин че характеристиките на успешния ръководител често 
съвпадат с характеристиките на истинските мъже и включват в себе 
си качества като: агресивност, способност към конфликт, 
съревнователност. Когато жената се превръща в ръководител, то 
тогава се включват следните качества: „...способността да се под-
помагат и подкрепят служителите, да се разчита на интуицията, да 
се общува и да се сътрудничи и да се изостави йерархичния стил на 

                     
15 Агеев, B., C. (1990). Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 
проблемы.  Москве. 
16 Карабельова, С. (2011). Ценности и културни практики в България. София, 
изд. “Класика и стил”. 
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управление и лидерство”17.  В следствие на това мъжете, които  
демонстрират стил на управление, който може да се разглежда като 
по-гъвкав и кооперативен, могат да станат обект на унизителни 
коментари, включително и да им се припишат женствени черти. 
Такова  обществено мнение разглежда жената-ръководител като 
неудобно и мъжеподобна. 

В тази връзка практиката показва, че в редица случаи няма 
установени аналози на думи определящи ръководни длъжности, за 
които първоначално се предполага, че са мъжки, като "директор", 
"декан", "ректор" и редица други18. 

Анализа на спецификата на разпределението на властта от 
гледна точката на джендърните отношения, е довела до появата в 
началото на 80-те години на миналия век на термина "стъклен 
таван." Той описва невидимата бариера, която ограничава разви-
тието на жените в служебната стълбица. Най-често срещаните 
аргументи в полза на това явление се явяват съществуващото раз-
личие в заплащането на труда между мъжете и жените и съот-
ношението на количеството мъже и жени на ръководни постове. Г. 
Люис и С. Рикс, сравнявайки кариерите на жените и мъжете с 
еднакво образование установяват, че в началото и едните и другите 
получават еднаква заплата, след 10 години натрупан опит обаче, 
жените взимат средно с 20% по-малко от мъжете. При тази ситуа-
ция, заплатите на жените вицепрезиденти на компании са били 
средно с 42% по-ниски, от тези на мъжете вицепрезиденти19. 

A. Mоррисон и М. А. Глинов, отбелязват, че съществува 
тенденция, която има за цел да се изключи възможността жените да 
вземат стратегически важни решения20. 

Изследователите в тази област единодушно смятат, че в 
основата на "стъкления таван" – стоят исторически установените 

                     
17 Mintzberg, H. (1989). Minntzberg On Management. New York: Free Pess; Peters, T. 
(1987). Thriving On Chaos. New York: Knopf. Цит. Карабельова, С. (2011). 
Ценности и културни практики в България. София, изд. “Класика и стил”, с. 229. 
18 Малышева, М., М. (2001). Анализ качественных данных в гендерных исследова-
ниях. Гендерный калейдоскоп. Москве.: Изд-во МГУ. С. 146-169; Габриелян, Н. 
(1996). 
19 Lewis, G., B. (1990). Men and women toward the top: backgrounds, career, and 
potential of Federal middle managers. Public personnel management, vol. 21, p.473-484; 
Rix, S., E. (Ed.) The american women 1990-91: a status report. N.Y.: Norton. 
20 Morrison, A., Yon Glinov, M., A. (1990). Women and minorities in management. 
American psychologist, Vol.45, p.200-208 
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джендърни стереотипи, които определят жената като подчинена и 
заемаща обслужваща роля, докато мъжът се възприема като 
господстващ и по-агресивен пол21. 

Набелязвайки пътища за преодоляване на подобен род ситуа-
ции, С. Чаффнис на първо място поставя необходимостта от изме-
нение на джендърните роли, което пък от своя страна се явява 
много важна задача за родителите, осъществяващи социализацията 
на децата22.  

В заключение бихме могли да посочим, че традиционните 
джендърни идеали обуславят различията в доминиращите ценности 
на ориентацията на мъжете и жените в управлението. Така че, за 
мъжете най-важното е наличието на възможности за израстване в 
службата, високоплатената работа, обучение и повишаване на 
квалификацията и успех, които се възприема като по-важен в 
сравнение с качеството на живот. За жените, най-важни са работа в 
сплотен колектив, възможността да останат на една позиция 
колкото се може по-дълго време, наличието на добри условия на 
труд, по-добри отношения с ръководството и колегите и качеството 
на живот, което е по-важно от професионалния им успех. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА  
ГРВ-БИОЕЛЕКТРОГРАФИЯТА В ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ  
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СИГУРНОСТТА И ПОВЕДЕНИЕТО  

НА ЧОВЕКА В ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ 
 

Г. Маклаков, П. Гецов  
Институт за космически изследвания и технологии БАН, София, 

България, e-mail: gmaklakov@mail.bg 
 
Резюме: В доклада се анализират възможностите на метода 

газоразрядна визуализация (ГРВ) за диагностициране на психоемоционал-
ното състояние на човека и прогнозиране на неговото поведение в 
екстремални ситуации. Показани са начини за диагностика на състоя-
нието на висшите (когнитивни) функции на кората на главния мозък. 
Разгледано е използването на  ГРВ-биоелектрографията за изследване на 
изменени състояния на съзнанието.  

Ключови думи: човешки фактор, ергатични системи, критични 
ситуации, изменено състояния на съзнанието, газоразрядна визуализация. 

 
THE POSSIBILITY OF APPLYING GDV-BIOELECTROGRAPHY  

IN PSYCHOLOGICAL TESTS OF HUMAN SECURITY AND BEHAVIOR 
IN EXTREME SITUATIONS 

 
G. Maklakov, P. Getsоv  

Space Research and Technology Institute of Bulgarian Academy of Sciences, 
Sofia, Bulgaria, e-mail: gmaklakov@mail.bg 

 
Summary: The report examines the method gas-discharge visualization   

(GDV) for the diagnosis of psycho-emotional state of of operators of ergatic 
systems in extreme situations. The possibilities of GDV method of diagnosing 
the state of higher (cognitive) cortical functions of the brain.  The proposed 
GDV technology can be used to predict the behavior of operators in critical 
business areas (sea, water, rail, road transport etc.) to prevent emergencies. 

Keywords: human factor, ergatic system, extreme situations, altered states 
of consciousness, bioelectrography. 

 
1. Увод   
 
За безопасността на сложните ергатични системи  изключи-

телна роля играе умението на  човека да  приема правилни решения 
в екстремални ситуации. Именно това прави особено актуална 
задачата за разработването на методи, които обективно да  оценяват 
влиянието на външните фактори върху психиката и физиологичните  

mailto:gmaklakov@mail.bg
mailto:gmaklakov@mail.bg
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структури  на  организма,  определящи  човешкото  поведение  в  
сложни  критични ситуации, когато особено се проявява така наре-
ченият човешки фактор.   

Съществуващите приборни методи за наблюдение не винаги 
позволяват ефективно проследяване на особеностите в психо-
физиологическото състояние  на  човека в режим  на  реално  време,  
което  е свързано  със  сложността на  обработването  на данните,  
значителното количество артефакти, несъвършенството на мето-
дите за наблюдение (Maklakov  G., 2012, 2013).  

Положението  кардинално  се  променя  след появяването на 
приборите за диагностика на базата на метода газоразрядна  визуа-
лизация (ГРВ). Методът се основава на ефекта на светенето на 
обекти от  различно  естество  в  електромагнитни  полета. Техноло-
гията ГРВ-биоелектрография е известна на учените повече от две 
столетия.   

През 1882 г. белоруският учен Наркевич-Иодко открива способ  
да фотографира светенето на обекти, разположени във високо-
честотно електрическо  поле.  В  процеса  на  изследванията  на  
човека ученият регистрира  изключително любопитен факт: разряд-
ният процес се оказва зависим не само от болестното, но и от 
психическото  състояние.  Всестранно  този  процес  изучават още 
през 1939 г. руските учени Валентина и Семьон Кирлиан. Те 
провеждат изследване върху светенето на  неорганични и  биоло-
гични обекти, в това число листа на растения и пръсти на хора, в 
електромагнитно поле. Резултата регистрират на фотохартия. Днес,  
поради  важността  на техните изследвания, в света наред с термина 
„ГРВ-биоелектрография“ се използва и понятието „ефект на 
Кирлиан“.  Двамата  Кирлиан  проектират  и създават необходимата 
апаратура, а резултатите от изследванията им са толкова заше-
метяващи  и перспективни,  че  всичко  е  строго  засекретено.  

Първата  им  публикация се  появява  едва  през 1968 г. (Kirlian 
V., Kirlian S., 1964). Тази технология с успех се използва в Украйна 
в  областта  на  ракетно-космическите  изследвания, в частност, за 
оценяване и прогнозиране психофизиологичките състояния на кос-
монавти. След разпадането на СССР изследваниятта се преместват 
в Санкт Петербург (Русия), където под ръководството  на  проф.  
Константин  Коротков методът получава по-нататъшно развитие и 
започва промишлено производство  на  съответната  апаратура.  
ГРВ-прибори сега се използват практически във всички водещи 
страни в света.  
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През 1978 г. е създаден Международен съюз за медицинска  и  
приложна биоелектрография (IUMAB, International Union of Medical 
and Applied Bioelectrography) с щаб-квартири в САЩ и Великобри-
тания. Цели на неговата дейност са: утвърждаване  на  значимостта  
и  научния  статус  на  биоелектрографията по пътя на системни 
изследвания; консолидация на усилията на учените, участващи в 
различни аспекти на биоелектрографските изследвания; развитие на  
тези  изследвания  в  строги научни рамки.  

Тук разглеждаме възможностите ГРВ-биоелектрографията  да  
бъде  използвана  за психологическите изследвания на сигурността 
и поведението в екстремални ситуации. 

 
2. Основни принципи на ГРВ-биоелектрографията   
 
Принципът на газоразрядната визуализация (Korotkov, K., 

2001) е представен на фигура 1. 

 
 

Фигура 1. Принцип на газоразрядната визуализация:  
а) схема за преобразуване на информацията за параметрите на изследвания 

обект в информация за характеристиките на ГРВ-грами;  
б) схема на устройството за ГРВ 

 
Между  изследвания  обект 1 и  диелектричната пластина 2, 

върху която е поставен обектът, се подават импулси на напрежение 
от генератора на електромагнитно  поле 5, за  което  на  обратната 
страна на пластината 2 е нанесено прозрачно токопровеждащо 
покритие. С цел да се разширят диагностичните способности на 
ГРВ-метода се предвижда възможност между обект 1 и пластина 2 
да бъде поставен филтър (специално полимерно фолио). При високо 
напрежение на полето в газова среда между обект 1 и пластина 2 се 
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развива лавинообразен и/или пълзящ газов разряд, чиито  пара-
метри  се  определят  от  свойствата  на обекта.  Светещият  разряд  
с  помощта  на  оптична система  и  видеокамера 3 се  преобразува  
във видеосигнали,  които  се  записват  във  вид  на единични  кадри 
(ГРВ-грами)  или JPG-файлове  в блока на паметта 4, свързан с 
компютърен процесор за  обработка.  Този  процесор  представлява 
специализиран  апаратно-програмен  комплекс, който позволява да 
се изчислят параметрите и на тяхна основа да се направят 
определени диагностични заключения.  
  

3. Общи принципи на ГРВ-анализа   
 
От  гледна  точка  на  биофизиката  ГРВ  измерва стимулирано 

оптоелектронно излъчване на биологичен  обект (в този случай 
човешки  пръсти). Зрително, на екрана на монитора на компютъра, 
това  изглежда  като изображение  на  контура  на пръста със светещ 
ореол около него. 

Изучаването на биосистемите чрез ГРВ-биоелектрография ще 
разглеждаме в две направления: визуализация на тяхното светене и 
използване на специални оптоелектронни сензори. 

Изучаването на биосистемите на основата на визуализация на 
тяхното светене представлява, така да се каже, класическо прило-
жение на кирлианографията. Диагностика на физическото състоя-
ние на човека при него се извършва, като се анализира светенето по 
сектори. Определя се състоянието на различните  органи и системи 
на организма: норма или патология. Диагностика на психофи-
зическото състояние може да бъде осъществена на следните три 
равнища: 

1) Визуално, анализирайки  ГРВ-грамите на петте пръста на 
лявата и дясната ръка. Дори и без голям опит в ГРВ-диагностиката 
визуално може да се различи здравият от болния човек. На фигура 2  
даже с просто око се виждат различията.  

 
Фигура 2. Примери на ГРВ-грами: а – пръст на ръката на практически 
здрав човек; б – пръст на ръката на кардиологично болен; в – пръст на 

ръката на човек в стрес 
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2) С помощта на  специални таблици, по които може с висок 
процент достоверност да бъде определено развитието на патоло-
гичен  процес в определен орган. Най-широко се използват табли-
ците на Петер Мандел (Mandel, Р., Германия) и Константин 
Коротков (Русия). Диагностиката се извършва като се анализира 
светенето по сектори (секторен анализ на изображението на 
короната на светене). Използвайки такива таблици, изучвайки 
деформациите в светенето (разкъсвания, наличие на петна, снопове 
сияние - светещи тесни канали и т.н.), е възможно оперативно  да  
се приеме решение за психо-соматичното състояние на изследвания.  
Този  метод за диагностициране обаче изисква  ползователят  на  
ГРВ-прибора  да  има съответна подготовка.  

3) Чрез анализ на числените параметри на светенето на ГРВ-
грамите (средна яркост на изображението, площ на светенето, 
коефициент на формата, коефициент за фракталност и др.)  

 
3. Обща характеристика на диагностичните възможности 

на технологията ГРВ-биоелектрография   
 
Широкото  приложение  на  метода  ГРВ-биоелектрография  е  

обусловено  от  това,  че  той  е един от малкото съвременни методи, 
позволяващи бързо да се регистрират данни за функционирането на  
хомеостазата с цел  да  се  извърши  експресна оценка, мониторинг, 
корекции, прогноза, контрол и избор на схеми за ефективно лече-
ние. Следва да подчертаем, че ГРВ-изображенията много чувстви-
телно реагират на изменението на физическото и психическото 
състояние на човека, затова  ГРВ-биоелектрографията намира при-
ложение за ранна диагностика на заболяванията, когато  другите 
диагностични методи понякога не дават основания за заключение, 
че започва патологичен процес. Ранната диагностика на всяко 
заболяване е целесъобразна,  тъй  като  позволява своевременно да 
се вземат адекватни мерки и да се увеличи шансът за успешно 
лечение.   

Развитието на ГРВ-биоелектрографията позволи да се форму-
лира следният тезис: “състоянието на пациентите може да се 
разглежда не с термините норма или патология (заболяване), а с 
термина състояние на организма”. Във връзка с този тезис може да 
се откроят следните две направления за диагностика (Korotkov, K., 
2007):   

• Диагностика  на  физическото (физиологичното)  състояние  
на  човека.  Диагностиката  се извършва, като се прави анализ на 
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светенето по сектори. Примери за състоянието на организма: 
състояние на различните органи и системи на  организма,  норма,  
интоксикация,  възпаление, онкология, сепсис.   

• Диагностика  на  психическото (емоционалното) състояние 
на човека. Диагностиката става на  основата  на  анализ  на  общата  
картина  на светенето (площ, интензивност, фрактална размерност), 
интегрален анализ на изображението на короната на светенето. 
Примери за състоянието на психиката: норма (спокойно състояние),  
възбудено състояние, угнетеност, страх, радост, меланхолия, въл-
нение.   

Като излизаме от посочения тезис, целесообразно е да раз-
глеждаме възможностите на ГРВ-биоелектрографията за диагно-
стика на психосоматичното състояние на човека в две направления: 
физиологично състояние и психическо състояние (по-точно диаг-
ностика на състоянието на висшите когнитивни функции).  
 

4. Принципи за използване на ГРВ-биоелектрографията в 
психологическите изследвания на сигурността и поведението на 
човека в екстремални ситуации 

 
Както вече беше отбелязано, ГРВ-грамата носи в себе  си  

информацията  за  психо-физиологичното състояние на човека.  За  
отделен  анализ  на  физическото  и  психическото състояние ГРВ-
грамите трябва да се снимат в два режима. 

1) ГРВ- грамите с филтър (обозначават се с „F“) отразяват  
базовото  равнище  на енергетиката  на организма.  При  нормално  
функциониране те са много стабилни, възпроизводими. Техните 
промени показват  наличието  на  патологични  процеси.  С други 
думи ГРВ-грамите F отразяват физическото състояние на органите 
и системите.   

2) ГРВ-грамите  без  филтър (обозначават се с „wF“)  показват  
текущото състояние на човека, неговия  психически статус в даден  
момент. Те отразяват характеристиките на вегетативния статус, т.е. 
влиянието както на физиологичните, така и на психическите проц-
еси. При  диагностициране на психоемоционалното състояние и 
изследвания на сигурността и поведението в екстремални ситуации 
интерес представлява  сравнението на ГРВ-грами wF и F. Защо? 
Защото като се анализира тяхното съотношение е възможно да се 
определи нивото на психоемоционално напрежение (ПН). Както е 
известно, ПН се характеризира с временно намаляване на стабил-
ността на психическите  и  психомоторните функции, неспособност 
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за изключване от тревожните депресивни преживявания, нама-
ляване  на физиологичните резерви, което води до изтощаване на 
организма.   

Проявлението на силно ПН у операторите на сложни ергатични  
системи води до значително намаляване на тяхната работоспо-
собност, което се проявява преди всичко при справянето със сложни 
и  нови  проблеми,  които  изискват  творчество  и концентрация. В 
съзнанието на оператора доминира чувство на безпричинна  тревога  
във  формата  на вътрешно напрежение, общ дискомфорт, често без 
конкретно психологическо съдържание. Тези симптоми чувстви-
телно затрудняват приемането на правилни решения в екстремална 
ситуация, в резултат силно се повишава вероятността от възникване 
на аварии и катастрофи.   

Психо-соматичното състояние на човека е целесъобразно да се 
оценява по числени показатели за ГРВ-грамата (средна яркост на 
изображението, площ на светенето, коефициент на формата, кое-
фициент за фракталност и др.). По тези показатели се определят 
коефициентите, непосредствено характеризиращи психо-физиоло-
гичния статус на изследвания човек.   

ГРВ-биоелектрографията с успех може да бъде използвана за 
провеждане на психологически професионален подбор на персо-
нала, работещ в ергатични системи. 

Като пример можем да разгледаме как в Отрасловия център за 
психологически изследвания на Министерството на пътищата и  
съобщенията - ОЦПИ  МПС (Санкт  Петербург, Русия) се  оценяват  
психическите качества и свойства, необходими за ефективна про-
фесионална дейност (Sergeyev S., Sarayeva V., Kozhina Y., 2002).  
Анализирайки съотношението между площта на светене на дясната 
и площта на светене на лявата ръка, може да се определят устой-
чивостта на  функционалното  състояние,  балансът  на възбуждане,  
нивото на самоконтрол, индексът за тревожност. Тези  данни  дават 
възможност  да  се прогнозира  поведението в стресова  ситуация. 
По площта на светене може да се съди дясното или лявото 
полукълбо на мозъка ще бъдат доминиращи при екстремална 
ситуация.  

По  показателите  от  ГРВ-грамата  е  възможно също така да се 
определи нивото на нормативното поведение (както е известно, 
нормативното поведение изисква ангажираност, отговорност, чув-
ство за дълг, съзнателно придържане към принципите, норматив-
ните изисквания и приетите правила, към определени  логически  
структури).  Може да се предположи и степента на латерализация 
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на функционалното състояние, осигуряващо или съпровождащо 
доминантното поведение, характерно за силен индивид, който 
действа смело, енергично и активно, стреми  се да  отстоява  своята  
линия  на поведение, да командва и да контролира другите, има  
изразен стремеж към самоутвърждаване, самостоятелност и незави-
симост, т.е. да бъде избран потенциален лидер.   

Разработената в центъра методика позволи ефективно да се 
осъществява професионален подбор на персонала, работещ в управ-
лението на движението на влаковете. Изследванията потвърдиха  
възможността ефективно да се оценяват професионално  важни 
качества по метода на ГРВ-биоелектрографията.   

 
5. Възможности на ГРВ-биоелектрографията за диагности-

циране на състоянието на висшите (познавателни) корови 
функции  

 
Вниманието на учените от различни области на медицината и 

психологията все по-често се насочва към така наречения човешки 
фактор, влияещ върху безопасността при дейност в съвременния 
техногенен свят. С цел да се минимизира влиянието на  този фактор 
продължава активното търсене на методи за обективно оценяване  
не само на психо-физиологичните особености и физическото 
състояние на човека, но и на значимите в това отношение състояния 
на висшите корови функции (ВКФ), наричани още когнитивни, 
познавателни.  

Известно е, че когнитивните функции са тясно свързани  
помежду си; към тях се отнасят най-сложните  функции на  главния  
мозък – интелект, реч, праксис (способност за извършване на 
целенасочени  двигателни  актове), гнозис (познание  за предметите, 
явленията, тяхното значение и смисъл), памет, внимание. Пони-
жаване на отделни  ВКФ (памет, внимание) се наблюдава при много 
неврологични заболявания, както и по време на лечение с психо-
тропни лекарства. Този процес влияе не само върху качеството на 
живот, но и върху професионалната  пригодност  особено  на  тези  
лица, чиято работа изисква внимание, както е например в тран-
спортния бранш.  

В днешно време най-подходящ е комплексният подход към 
оценяването на ВКФ, включващ неврологичен преглед, невропсихо-
логични тестове, лабораторни и инструментални методи за диагно-
стика, методи  за  структурна и функционална  визуализация. Това 
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обаче е скъпо и изисква много време. Какъв е изходът? ГРВ-
биоелектрографията!  

Дългогодишните изследвания в много медицински  учрежде-
ния  по света показват, че ГРВ-технологиите са  не  само  обективен  
метод за диагностика, допълващ клиничното впечатление за състоя-
нието на когнитивните функции; те често са единственият  метод,  
позволяващ  оперативно  и достоверно  да  се  получи информация  
за  ВКФ  на оператора на сложни ергатични системи.   

За  да  се  получат  параметрите,  отразяващи състоянието на 
ВКФ, е целесъобразно да се анализират: нормализирана площ (НП), 
средна интензивност  на  светенето (СИ),  коефициент  на  формата 
(КФ). Необходимо е те да бъдат отчетени за всеки изследван обект 
без филтър (wF) и с филтър (F).   

Съпоставянето на резултатите от психодиагностичното изслед-
ване на когнитивните функции (логическа памет, произволно 
внимание, бързина на мислене) и ГРВ-параметрите  НП  и  СИ  
показва статистически  значими  корелации  между тях.  На най-
високото равнище на логическа памет съответстват ниски значения 
на параметрите НП и СИ на лявата ръка; на най-високото равнище 
на произволно внимание съответстват ниски значения на парамет-
рите НП и СИ на дясната и лявата ръка.   

Значението на параметрите НП и КФ отразява психо-емоцио-
нални  нарушения като тревожност, депресия.  

Данните от психологическия тест на СпилбъргХанин (ситуа-
тивна тревожност) значимо корелират с КФ. Възможно е да се 
направи оценка на ВКФ, изследвайки само един пръст на ръката. 
Например, ръстът на параметъра НП 1L wF (параметър НП на 
първия пръст на лявата ръка без филтър)  показва намалена скорост 
на мислене; ръстът на параметъра НП 5L wF (параметър НП на 
петия пръст на лявата ръка без филтър) означава намалено 
произволно внимание (сравнението е със значенията по тестове на 
Шулте).  

  
6. ГРВ-биоелектрографията като принцип за изследване на 

изменени състояния на съзнанието 
 
Вече говорихме, че успешното  функциониране  на сложните  

ергатични  системи  зависи от ефективността и сигурността, с която 
работят операторите. В същото време проведените от нас изслед-
вания  (Maklakov, G., 2011, 2012, 2013; Maklakov, G., Getsov, P.,  
2016) дават основание да се предположи с голяма степен на 
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вероятност, че у хората, които работят в такива системи, при 
екстремални ситуации възниква изменено състояние на съзнанието 
(ИСС). Тогава ролята на така наречения човешки фактор е 
изключителна, защото цената на грешното решение често е фатален 
изход. 

Методическите  принципи  за  изследване  на състояния на 
съзнанието са разгледани в доклад и обсъдени на международен 
конгрес на Дружеството на психолозите в България през 2011 
година (Maklakov, G., 2011).  

Същността на предложения подход при определяне на ИСС  се 
състои в измерване на съответни физиологични корелати на съзна-
нието. С други думи: ние не можем да измерим  непосредствено 
нивото на съзнанието, а само влиянието му върху физиологичните и 
физическите процеси. Това влияние се предава по няколко канала и 
преди всичко чрез главния мозък, който активно участва в 
процесите  на  мислене  и  емоции.  Мозъкът  произвежда каскада от 
химически вещества, които влияят върху физиологичните  процеси,  
а чрез централната нервна система модулира действието на веге-
тативната  нервна  система.  ГРВ  е  много  чувствителен  метод  за  
измерване  на  влиянието  на  съзнанието върху физиологичните 
процеси и е в състояние да реагистрира  на  най-фините  промени  в  
работата  на вегетативната  нервна  система,  което  позволява  
регистрирането  на  подсъзнателни  и  емоционални процеси. 

Методическите принципи за изследване на различни състояния 
на съзнанието сочат, че процесите на съзнанието се отразяват върху 
физиологичните процеси, измерени по ГРВ-метода. По-подробни 
изследвания установяват, че при ИСС хомеостазата преминава към 
друго ниво на функциониране. При това организмът напълно про-
меня характера на енергийното осигуряване и работи в специален 
режим, в който е възможно да се проявят редица специфични 
ефекти. На първо място това се изразява  в  характерна  активност  
на  невронната мрежа  на  мозъка,  в  спецификата  на  вътрешните 
усещания и външните прояви. Тези състояния също са  свързани  с  
определен вид ГРВ-изображения. Характерът на ГРВ-грамите на-
пълно се променя, те придобиват  редица  характерни  признаци,  
които могат да бъдат разделени на 3 групи (по класификация на К. 
Коротков): “двойни пръстени”, “отделни раздалечени  петна”, 
“клонообразни емисии” (Korotkov, K., 2007).  

Двойните пръстени са изразени обикновено под формата на 
втори пръстен около ГРВ-грамата, предимно в долните сектори, 
въпреки че в някои случаи могат да бъдат и в горните. Често 
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двойният пръстен не е оформен напълно, а е  представен като 
отделни емисии (фигура 3).  

 

 
 

Фигура 3. Пример на ГРВ-грами  «двойни пръстени». 
 
Отделни раздалечени петна понякога висят  като  гроздове от  

пръста, а понякога се разделят на значително разстояние (фигура 4). 
Тези петна са много стабилни и съществуват по време на цялото 
изменение (до няколко десетки минути).  

 

 
 

Фигура 4. Примери за ГРВ-грами «петна». 
 

Клонообразни емисии - както отделни, така и многобройни, 
могат да бъдат разположени по цялата окръжност на ГРВ-грамата 
(фигура 5). 

 
Фигура 5. Примери за ГРВ-грами с «клони». 
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Тези характерни черти на ИСС  могат  да  се проявят на всички 
пръсти на ръцете или на отделни пръсти. Това се вижда предимно 
на ГРВ wF, макар че  в  редица  случаи  се  наблюдават  и  на  ГРВ 
F.  Методиката  за  измерване  на  ГРВ wF и  ГРВ F е описана в 
доклад на конференцията «BulTrans-2016»  (Maklakov  G., 2016). 
ГРВ-грамите при ИСС  придобиват характерна форма  на  звезда,  
картината  на  енергийното  поле остава  фактически  празна.  Това  
се  проявява  най-често на ГРВ wF, обаче, в най-ярките случаи - и на 
ГРВ F. Сканиране на биоелектричната активност на мозъка с 
помощта на съвременни инструменти разкри, че в състояние на 
ИСС мозъкът преминава в особен режим: намалява се активността в 
границите  на  α  честотите,  повишава  се  активността  на други  
честотни диапазони и тази активност се разпространява от фрон-
талните  лобове  на  мозъчните  полукълба  към  периферията,  като  
обхваща постепенно целия мозък. ГРВ-измервания показват, че 
промените се случват не само в мозъка, но и в цялата енергийна 
система.   

За  изучаване  на  ИСС  могат  да  са  ръководни следните 
параметри по числени показатели за ГРВ-грама: обща и нормали-
зирана площ на изображението,  ниво  на  яркост,  коефициент  на  
форма, фракталност по Манделброт. От особен интерес е оценката 
за ентропия. Факт е, че от енергийна гледна  точка  всички  външни 
влияния променят ентропията на физиологичните системи. Напри-
мер в състояние на стрес тялото се бори с някакво отрицателно 
външно въздействие: негативна информация или физически агент. 
Това въздействие  повишава  общата  ентропия  на организма  и  
увеличава вътрешния безпорядък, което неизбежно води до заболя-
ване. Организмът увеличава производството на вътрешна  ентропия, 
за да балансира ситуацията. В ИСС в резултат на дълбока меди-
тация, ментален тренинг или спортна концентрация производ-
ството на отрицателна ентропия е следствие от  вътрешно ментално 
усилие, този процес намалява общата ентропията на състоянието и 
поради това има положителен ефект върху състоянието на човека.  
 

7. Заключение 
 
Методът газоразрядна визуализация е перспективен метод за 

психологически изследвания на поведението на човека в екстрема-
лни ситуации. Използването на съвременни  компютърни  техноло-
гии в обработката  на ГРВ-грамите значително ускорява получа-
ването на резултати от изследванията, намалява влиянието на  
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субективния фактор при формирането на заключения за  професио-
налната  пригодност  на изследвания.   

ГРВ-биоелектрографията с висока ефективност може да бъде 
използвана за оценяване на текущото психо-физиологично състоя-
ние и за прогнозиране  на  поведението  на  операторите  в различни 
критични сфери на дейност (морски, воден, железопътен, автомо-
билен транспорт и др.) с цел предотвратяване на аварийни си-
туации. 

ГРВ-приборите биха  могли  много  успешно  да служат  при  
тестване за професионална  пригодност на кандидати за работа в 
сложни ергатични системи. Не по-малко ефективни биха били при 
разработването на образователни и тренингови програми в курсо-
вете за повишаване на квалификацията на заетите в споменатите 
отрасли.  
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Summary: The current report examines the relationship between the 

personality traits of innovativeness and risk propensity in the context of 
innovative consumer behaviour. The major research approaches adopted in the 
conceptualisation of consumer innovativeness are analysed. The paper further 
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Въведение 
Нарастващата значимост на иновациите за успехa на бизнеса в 

световен мащаб обяснява засиления изследователски интерес към 
иновативността на личността. В процеса на приемане и разпростра-
нение на иновационния продукт тя играе ключова роля, което я 
превръща във фокус на множество емпирични изследвания и ана-
лизи, насочени както към диагностицирането ѝ (Midgley, Dowling, 
1978, 1993; Hirschman, 1980), така и към откриването на нейните 
корелати сред демографските и личностните характеристики 
(Robertson, 1971; Rogers, 2003 и др.). Изхождайки от спецификата 
на иновационните продукти, редица изследователи посочват тясна-
та връзка между иновативността и личностната черта „склонност 
към риск“ (Rogers, 2003; Lu et al., 2005 и др.). Двата конструкта се 
разглеждат като основни отличителни характеристики на инова-
торите – категорията, която първа приема иновацията след появата 
ѝ на пазара. Тези потребители са отворени към новото, чувстват се 
комфортно с риска и с готовност се ангажират с рисково поведение, 
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каквото е приемането на един иновационен  продукт. Настоящият 
текст разглежда същността и основните характеристики на двата 
конструкта, като акцентира на връзката помежду им.  

 
Потребителска иновативност 
В научната литература липсва консенсус относно същността на 

потребителската иновативност. Многообразните проявления на 
конструкта затрудняват еднозначното му дефиниране, в най-общ 
вид той може да бъде представен като свързан с индивидуалните 
различия на потребителите по отношение на техните когнитивни и 
поведенчески реакции към новото и непознатото. 

На базата на задълбочен прочит и анализ на голяма част от 
изследванията в областта на иновативността Мидгли и Даулинг 
извеждат три основни изследователски подхода, през призмата на 
които се разглежда потребителската иновативност: глобален, 
домейн специфичен и поведенчески, като всеки от тях представя 
конструкта на различно ниво на абстрактност (Midgley, Dowling, 
1978). 

От позицията на глобалния подход потребителската инова-
тивност се концептуализира като глобална личностна черта, прите-
жавана от всеки индивид, но манифестирана в различна степен. 
Това е най-високото ниво на абстрактност на конструкта и се 
обозначава с термини като „присъща потребителска иновативност“ 
(Hurt et al., 1977; Hirschman, 1980), „иновативна предразполо-
женост“ (Midgley, Dowling, 1978) или „глобална потребителска 
иновативност“, приложима към различни продуктови категории 
(Goldsmith, Hofacker, 1991). Определя се като отвореност на съзна-
нието и готовност на индивида за промяна в отговор на съществу-
ващи стимули на средата (Hurt et al., 1977). В петфакторния модел 
на личността потребителската иновативност се свързва с персо-
нална черта, наречена „отвореност към опита“, и се отнася до 
способността на индивида да трансформира своите когниции и 
поведение в съответствие с новите идеи и ситуации (Popkins, 1998). 

Изследователите Хиршман, Манинг и колеги разглеждат ино-
вативността като „присъщо търсене на новост“, отразяващо харак-
терната за индивида склонност към търсене на информация за нови 
и различни продукти (Hirschman, 1980; Manning et al., 1995). Пред-
ставен по този начин, конструктът изразява мотивацията на потре-
бителя да бъде активно информиран по отношение на новите 
продуктови алтернативи, появяващи се на пазара. Сходно е и 
разбирането на Голдсмит, който разглежда иновативността като 
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отвореност към информационната обработка и я дефинира от 
гледна точка на възприемчивостта на потребителя към нови 
стимули и преживявания (Goldsmith, 1983). 

В теоретичната концепция на Мидгли и Даулинг иноватив-
ността е базирана на комуникационната независимост на индивида 
и се определя като степента, в която потребителят взема решение за 
приемане на иновацията независимо от споделения в социалната 
среда опит (Midgley, Dowling, 1978). Авторите приемат, че хората 
се различават от гледна точка на степента, в която разчитат на 
външна подкрепа, когато решават да използват иновационния 
продукт. Индивидите, които не са склонни да търсят информация от 
социалното си обкръжение, ще приемат иновацията по-рано от 
останалите (Пак там). С други думи, високата възприемчивост към 
иновационните продукти се свързва с ниска зависимост от опита на 
социалната среда. 

Една по-различна гледна точка към разкриване на същността 
на присъщата потребителска иновативност предлагат автори като 
Венкатраман и Прайс. Те деконструират понятието на когнитивни и 
сензорни елементи, свързвайки го с общата потребност от стиму-
лиране или със склонността към преживявания, които активират 
ума и възбуждат сетивата на индивида (Vencatraman, Price, 1990). 

В областта на маркетинга иновативността се разглежда и като 
домейн специфична характеристика, изразяваща склонността на 
потребителя към нови продукти в определена област на интерес или 
продуктова категория. Тази изследователска перспектива отразява 
идеята, че конструктът трябва да бъде идентифициран в определена 
област на интерес, като се приема, че иновативността не се 
припокрива в различните продуктови категории, освен ако те не са 
тясно свързани помежду си (Goldsmith, Goldsmith, 1996). Домейн 
специфичната иновативност заема междинно ниво на абстрактност 
и играе ролята на посредник във връзката между присъщата и 
актуализираната потребителска иновативност (Roehrich, 2004; 
Goldsmith, Hofacker, 1991). 

Поведенческият подход разглежда актуализираната потреби-
телска иновативност, или иновационното поведение на потреби-
теля. Дефинира се като степента, в която едно лице относително по-
рано приема иновацията в сравнение с другите членове на 
социалната система (Rogers, Shoemaker, 1971). Актуализираната 
иновативност представя най-ниското ниво на абстрактност на 
конструкта и включва в себе си два основни компонента – опосред-
ствана и приемаща иновативност (Hirschman, 1980).  
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Опосредстваната иновативност се отнася до придобиването на 
информация относно нови продукти и ситуации на потребление 
чрез използване на различни информационни източници. Посред-
ством нея индивидът приема идеята за продукта, без реално да 
стига до физическата му употреба (Hirschman, 1980). С други думи, 
иновативните потребители ще изразяват присъщата си иноватив-
ност, като се ангажират активно в междуличностни взаимодействия 
и събиране на информация за новия продукт, което ще доведе до 
по-ранното му приемане (Midgley, Dowling, 1978; Hirschman, 1980). 

Вторият компонент, или приемащата иновативност, изразява 
реалното поведение на използване на иновационния продукт, т.е. 
физическата му употреба, и се счита, че тя е резултат от съчета-
ването на присъщата иновативност на потребителя и сложните 
процеси на комуникация и повлияване (Hirschman, 1980). 

Обобщавайки разгледаните теоретични концепции за потре-
бителската иновативност можем да направим заключението, че 
конструктът изразява готовността на индивида за промяна и жела-
нието му да изпробва нови и различни стимули на полето на пазара, 
манифестирани в иновационно потребителско поведение. 

Редица емпирични изследвания показват, че потребителската 
иновативност е тясно свързана с друга личностна характеристика, 
каквато е склонността към риск. Двата конструкта корелират поло-
жително, т.е. индивидите с по-високо ниво на иновативност са 
склонни в по-голяма степен да поемат рискове и да се ангажират с 
рисково поведение, за разлика от по-слабо иновативните потреби-
тели (Gatignon, Robertson, 1985; Rogers, 2003; Goldsmith, Foxall, 
2003). 

 
Индивидуална склонност към риск 
Концепцията за риска заема важно място при обясняване на 

иновационното потребителско поведение, тъй като несигурността и 
рискът са неразделна част от приемането на всеки иновационен 
продукт (Bauer, 1967; Ram, Sheth, 1989). Неопределеността, свър-
зана с бъдещите резултати и потенциалните странични ефекти от 
неговата употреба, е значително по-голяма в сравнение с останалите 
продукти, което се дължи на специфичните му характеристики и 
липсата на аналог на пазара. Невъзможността за потребителя да 
направи адекватна преценка на възможните ползи и потенциалните 
загуби от използването на иновацията, е следствие от факта, че 
процесът на вземане на решение за приемане на иновационния 
продукт е ограничен както от когнитивните способности на 
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личността, така и от ситуационния контекст, който често не 
предоставя достатъчно информация на потребителя (Williams, 
2007). Липсата на яснота относно ползите и потенциалните негатив-
ни ефекти от употребата на иновационния продукт за отделния 
индивид ще доведе до възприемането му като рисков и следо-
вателно до ниска готовност за промяна и проява на съпротива. 

Понятието „риск“ най-общо може да бъде дефинирано като 
несигурност на резултатите от взетото решение за покупка, като 
някои от тях са по-желани от потребителя в сравнение с други 
(Kogan, Wallach, 1967; Schiffman, Kanuk, 2004). Следователно 
поемането на риск включва в себе си опция, която би могла да 
доведе до негативни последици, например вероятност от загуба (на 
съществуващи активи или на възможност за придобиване на нови), 
неуспех или вреда за индивида (Stone, Gronhaug, 1993). Това значе-
ние на риска разкрива негативния му аспект, върху който акцен-
тират и голяма част от определенията в литературата. В същото 
време обаче следва да се обърне внимание и на факта, че рискът 
има и позитивна страна, свързана с възможността предприетото 
рисково действие да доведе до печалба или до максимизиране на 
съществуваща такава. С други думи, ангажирането на личността с 
рисково поведение може да има както негативни, така и позитивни 
последици (Arrow, 1971). 

Всеки индивид има уникално отношение, или предпочитание, 
към риска, което обяснява и различията между потребителите по 
отношение на готовността им да рискуват – някои са по-смели и с 
готовност предприемат рискови действия, за разлика от други, 
които проявяват по-голяма предпазливост и по всякакъв начин се 
стремят да ги избягват.  

Разглеждана от различни научни перспективи, склонността 
към риск не може да бъде представена чрез едно-единствено опре-
деление. В най-общ вид тя се свързва с индивидуалните различия на 
субектите по отношение на реакциите им спрямо риска, или, с 
други думи, по отношение на желанието им да поемат или да избяг-
ват рискове (Cho, Lee, 2006). На тази основа потребителите могат да 
бъдат определени като „риск-търсещи“ или „риск-избягващи“. 

Съществуват два основни изследователски подхода към 
концептуализирането на склонността към риск. Първият я определя 
като неизменна личностна диспозиция (Kogan, Wallach, 1967), 
оставаща стабилна във времето (Wolman, 1989) и неповлияна от 
ситуации и обстоятелства (Rowe, 1977; Fischhoff et al., 1981), която 
определя начина, по който потребителят ще реагира на възприетия 
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риск, свързан с иновационните продукти. Вторият изследователски 
подход разглежда склонността към риск като променяща се във 
времето личностна характеристика вследствие на процеса на учене 
или усвоените модели на поведение. Въз основа на емпирично 
изследване Ричардс, Прайбуток и Капелман установяват, че с 
нарастването на знанията и опита на личността в определена област 
се увеличава и готовността ѝ за поемане на по-големи рискове. 
Авторите свързват наблюдаваната тенденция с нарасналата увере-
ност и самочувствие на индивида, че ще се справи с неблаго-
приятните последици от направения избор (Richards et al., 1996). 

Идеята за устойчивостта на индивидуалните предпочитания 
към риска в различните области или категории заема важно място в 
научната литература по разглежданата проблематика (Fagley, Miller, 
1987; Weber, Milliman, 1997). Основният въпрос, които е обект на 
дискусия в изследователските среди, е дали склонността към риск е 
устойчива и не се променя в различните области и ситуации, или е 
възможно индивидите да бъдат по-чувствителни към риска в едни 
области и риск-търсещи в други. С други думи, търси се отговор на 
въпроса дали склонността към риск е трансситуационна, т.е. дали 
хората са последователни в своя подход към риска (риск-търсещи 
или риск-избягващи), или е по-вероятно да са непоследователни, 
като в едни области предпочитат да рискуват, а в други избягват 
риска. Данните от съществуващи публикации и изследвания в тази 
насока подкрепят и двете становища, а именно, че склонността към 
риск има както глобален (Weber, Milliman, 1997), така и домейн 
специфичен аспект (Hanoch et al., 2006). Първият се обуславя от 
стабилните личностни диспозиции, а вторият до голяма степен е 
свързан с актуалните потребности и мотиви на личността, с тяхната 
субективна значимост и вероятността да бъдат удовлетворени 
(Roberti, 2004). 

Склонността към риск оказва влияние върху готовността за 
приемане на иновационния продукт посредством възприятието за 
риск на потребителя. Последното е дефинирано от Ситкин и Пабло 
като субективна оценка на риска, присъщ на ситуацията, в която се 
намира индивидът (Sitkin, Pablo, 1992). Предразположеността към 
риск на потребителя определя нивото му на възприет риск. Тя се 
отразява на това дали той вижда ситуацията като перспективна, 
свързана с лични ползи, което съответно ще го направи по-
възприемчив към иновацията, или като заплашителна, носеща му 
загуби или вреди, което ще предизвика резистентно поведение. 
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На базата на емпирични изследвания е установено, че въз-
приятието за риск на индивида корелира отрицателно с неговата 
склонност към риск и иновативност (Ram, 1989; Dunphy, Herbig, 
1995). При риск-търсещите потребители нивото на възприетия риск, 
свързано с използването на иновацията, ще бъде по-ниско. Те ще се 
фокусират върху положителните резултати, или ползите, от 
продукта, оценявайки ги по-високо и надценявайки вероятността за 
печалба в сравнение с вероятността за загуба. В резултат на това 
тези индивиди ще бъдат по-толерантни към риска и съответно по-
иновативни (Brockhaus, 1980; Vlek, Stallen, 1980). Обратното, чув-
ствителните към риска личности ще имат по-високо ниво на 
перцепция за риск, ще надценят вероятността от загуби, като се 
фокусират върху негативните резултати, и съответно в по-малка 
степен ще проявят готовност да приемат иновацията, избягвайки 
присъщия ѝ риск. 

 
Изследване на връзката между потребителска иноватив-

ност и склонност към риск 
С цел да се проучи дали съществува връзка между потре-

бителската иновативност и склонността към риск в контекста на 
българския потребител, беше проведено изследване в извадка от 
369 респонденти, от които 182 мъже и 187 жени, на възраст между 
20 и 64 години. Получените резултати потвърдиха данни от 
предишни проучвания, доказващи наличието на статистически 
значима корелация  между двата конструкта. 

Инструментариум 
За целите на изследването е използван инструментариум, 

включващ две методики. Първата е базирана на скалата на 
Стинкамп и Джелънс, която измерва потребителската иновативност 
(присъща потребителска иновативност), дефинирана от авторите 
като вярванията на потребителя, че ще бъде сред първите, които ще 
изпробват иновационния продукт, когато той се появи на пазара. 
Присъщата потребителска иновативност изразява желанието на 
личността за промяна и контрастира на предишния ѝ избор 
(Steenkamp, Gielens, 2003). Втората използвана методика е на Донт 
и Джилиленд и измерва степента на избягване на риск, негативно 
свързан с иновативността на потребителя (Donthu, Gilliland, 1996). 

За отговорите на респондентите са използвани петстепенни 
скали от Ликертов тип, където 1 съответства на „напълно съгла-
сен/а“, а 5 – на „категорично несъгласен/а“. 
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Приложени в български условия, скалите показаха много 
добри психометрични характеристики, като коефициентите на 
вътрешна консистентност на алфа на Кронбах са съответно -0,86 за 
скалата, измерваща потребителската иновативност, и 0,81 за 
скалата, измерваща степента на избягване на риск. 

Резултати и дискусия 
Получените резултати от проведения регресионен анализ пока-

заха наличие на статистически значима отрицателна корелационна 
зависимост между склонността да се избягва риск и потреби-
телската иновативност. С коефициент на регресия r = -0,546 при          
p < 0,05 установената връзка е силна по степен. Резултатът показва, 
че колкото по-високо е нивото на иновативност на потребителя, 
толкова по-слабо е изразено неговото желание да избягва риска, 
като обратното също е в сила. С други думи, високо иновативните 
индивиди ще бъдат склонни да поемат рискове, респективно тези с 
ниска иновативност ще се стремят да ги избягват. Възможно обяс-
нение на получения резултат може да бъде потърсено в природата 
на иновативността. Тя предполага стремеж към нови aктивиращи 
стимули и преживявания, които възбуждат сетивата или стимулират 
ума (Midgley, Dowling, 1978), разглеждан като един от основните 
мотиватори на личността за поемане на риск. Потребността от 
емоционални преживявания и умствена стимулация, стояща в 
основата на когнитивната и сензорната иновативност, ще повиши 
готовността на индивида да поема по-голям риск и съответно да 
бъде по-възприемчив към иновационните продукти, които от своя 
страна се явяват средство, чрез което потребителят поддържа 
оптималното си стимулационно ниво. 

Интерес от гледна точка на корелацията, установена между 
разглежданите конструкти, представляват резултатите, отчитащи 
влиянието на демографските фактори върху склонността на 
потребителя да избягва риска. Проведеният дисперсионен анализ 
показа, че единствено възрастта на респондентите оказва влияние 
върху склонността им за избягване на риск – тя е по-силно изразена 
при потребителите във възрастовата група под 40 години (M = 
11.22) в сравнение с тези в групата над 40 (M = 9.22). Резултатът е 
неочакван с оглед на факта, че по-младите индивиди са отворени 
към предизвикателствата на новото и са склонни да поемат в по-
голяма степен рискове, въпреки че изследванията в тази посока 
показват некосистентни резултати – при някои се потвърждава 
обратната корелационна зависимост между възрастта и склонността 
към риск, докато при други установената връзка е права. С 
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възрастта личността придобива повече знания и опит, което води до 
нарастване на доверието в личните способности за справяне с нови 
и непознати ситуации. Тази самоувереност повишава склонността 
на индивида към риск и съответно води до проява на по-високо 
ниво на иновативност – тези потребители ще бъдат по-възприем-
чиви към иновационните продукти, тъй като се чувстват способни 
да се справят с предизвикателствата, които те отправят към техните 
знания и умения. Тази логика намира подкрепа в линейния модел на 
опита и риска на Словик и колеги, според който опитът на индивида 
повлиява склонността му към риск, следователно и готовността за 
приемане на иновационния продукт, посредством доверието в 
личните способности (Slovic et al., 1980). Важно да се отбележи, че 
полученият резултат отчасти би могъл да се дължи и на факта, че 
мнозинството от респондентите във възрастовата група над 40 
години са в активната възраст между 40 и 50 години.  

 
Заключение 
Иновативността на потребителя е хипотетичен конструкт, 

който обяснява и/или предсказва неговото иновационно поведение. 
Редица изследователи посочват връзката на конструкта с личност-
ната характеристика „склонност към риск“, като вземат предвид 
високата степен на несигурност, свързана с иновационните продук-
ти и произтичаща от специфичните им характеристики. 

Обобщените резултати от проведеното проучване показват 
наличието на обратна корелационна зависимост между потреби-
телската иновативност и склонността на индивида да избягва риска. 
Те потвърждават данни от предишни проучвания в тази посока, 
проведени основно на американския пазар. По-конкретно, високото 
ниво на потребителска иновативност се асоциира с повишена 
готовност за поемане на риск, т.е. потребителите ще бъде риск-
търсещи, респективно ниското ниво на иновативност кореспондира 
с повишена чувствителност към риска, или потребителите ще бъдат 
избягващи риска. 

Склонността към риск е само един от факторите, свързани с 
потребителската иновативност и повлияващи нагласата на индивида 
към иновационния продукт. Откриването на останалите ѝ корелати 
сред демографските и личностните характеристики ще допринесе за 
изграждането на цялостен профил на иноваторите, а възможността 
за тяхното идентифициране ще подпомогне процеса на приемане на 
иновационния продукт и ще ускори неговото споделяне и раз-
пространение в социалната система. 
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ЛИЧНОСТНИТЕ ЧЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С АГРЕСИВНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ НА ШОФИРАНЕ 
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Резюме: Докладът очертава основни теоретични предпоставки, 

свързани с причините за възникване на пътнотранспортни произшествия, 
процеса на шофиране и ролята на човешкия фактор. Проследени са 
изследвания върху личностните черти и тяхната връзка с агресивното 
поведение на пътя. Откроени са основни резултати, свързани с емоцио-
налната стабилност, екстраверсията, отвореността към опита, добро-
желателността и съзнателността и връзката им с агресивното шо-
фиране.  

Ключови думи: личностни черти, Големите пет, агресивно шофи-
ране, рисково поведение на пътя 
 
PERSONALITY TRAITS IN RELATION TO THE AGGRESSIVE DRIVING 

BEHAVIOR 
 

Zornitsa Totkova 
Institute for population and human studies, Bulgarian academy of sciences, 

Sofia, Bulgaria, e-mail: z.totkova@abv.bg 
 
Summary: The report outlines basic theoretical points related to the 

causes of road accidents, the driving process and the role of the human factor. 
Studies on personality traits and their relationship to aggressive behavior on the 
road are traced. General results related to emotional stability, extraversion, 
openness to experience, agreeableness and consciousness, and their connection 
to aggressive driving are outlined. 

Kew words: personality traits, Big Five, aggressive driving, risk driving 
behavior  

 
Теоретични предпоставки 
Темата за пътната безопасност набира все по-широка попу-

лярност през последните години. Пътнотранспортните произшест-
вия (ПТП) и последствията, свързани с тях са сред най-актуалните 
проблеми в световен мащаб. По данни на Световната Здравна 
Организация, всяка година около 1.2 милиона души загиват при 
пътни инциденти в света, а само в Европейския съюз има средно 30 
000 смъртни случая годишно. Четири пъти по-голям е броя на 
пострадалите, при които е налице трайно уреждане, осем пъти по-
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голям е броя на хората със сериозни наранявания и петдесет пъти 
повече е броят на хората с леки наранявания (World Health 
Organization, 2009; European Commission, 2012). Актуалните тен-
денции сочат, че ако не се предприемат спешни мерки, до 2030 
година смъртните случаи, свързани с инциденти на пътя ще са 
петата основна причина за смъртност в света. Въпреки, че 
съществуват много стратегии за намаляване на смъртните случаи в 
резултат от ПТП и редица страни успешно ги прилагат, установя-
ването на трайна тенденция за намаляване на черната статистика се 
възпрепятства от различни и не малко на брой фактори (постоянно 
увеличаване на броя превозните средства, влошена инфраструктура, 
безразсъдно шофиране и други).  

Пътнотранспортните произшествия са събития, които възник-
ват, когато няколко етиологични фактора действат синергично. 
Голяма част от ПТП възникват поради грешки, допуснати в процеса 
на шофиране или поради грешки, дължащи се на нарушения на 
правилата за движение по пътищата. Първите грешки се основават 
на различни когнитивни фактори, докато вторите се дължат на 
поведенчески и личностни характеристики (Lawton & Parker, 1998). 
Нарушенията на правилата за движение представляват умишлени 
отклонения от практиките, които се считат за необходими при 
поддържане на сравнително безопасна експлоатация на потен-
циално опасна система. Тези нарушения се два вида: обикновени, 
при които е налице нарушаване на правилата за движение без агре-
сия (превишаване на скоростта); и агресивни, които се основават на 
заплашително поведение като неспазване на дистанция, прекомерно 
използване на звукови сигнали и други (Özkan & Lajunen 2005). 
Анализите на причините за ПТП показват, че факторите, които 
допринасят за възникването им често се групират в три категории – 
свързани с околната среда; свързани с превозното средство; свърза-
ни с водачите на МПС (фигура 1) 

 
Фигура 1. Европейски доклад за изследване на инциденти и безопасност 

на пътя (VoLVo TRUCkS 2013) 
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Анализът на изследванията по темата показва, че около 30% от 
възникващите ПТП са вследствие на фактори от околната среда 
(хлъзгави пътища, лоша видимост и т.н.), а други 10% от ПТП са 
свързани с превозните средства (спукана гума, лоша поддръжка и 
други). Известно е също, че човешкият фактор значително доприна-
ся за 90-95% от възникналите произшествия на пътя (Sabey and 
Taylor, 1980; Evans, 1993; European accident research and safety report, 
2013). 

Процесът на шофиране е многокомпонентно и сложно дей-
ствие, отчасти поради ограничения във времето за откриване, 
възприемане и обработване на информация, преди да се вземе 
решение и да се реагира в съответствие с пътната обстановка. 
Единствено водачът носи отговорност за начина, по който да 
извърши действията, а реакциите му по отношение на потенциални 
инциденти изцяло зависят от способността му да овладява такива 
ситуации. Множеството задачи, свързани с управлението на превоз-
ни средства и участието в движението на пътя, следва да се 
разглеждат като йерархична структура от три нива – стратегическо, 
тактическо и операционно ниво. Поведението на водачите по време 
на управление на МПС следва да се разглежда като многостранно 
детерминирано от индивидуалните психични особености, придоби-
тите по време на подготовката знания, умения и навици за управ-
ление на МПС, функционалното, когнитивно и психично състояние 
в процеса на шофиране и други. Установено е, че от всички 
изброени фактори, психологическите са най-значимите по отноше-
ние на изследванията във връзка с рисковото поведение на пътя.  

В психологичната наука различните перспективи (когнитив-
ната и социалната психология, както и психологията на личността) 
изследват индивидуалните различия и тяхното влияние върху 
всички аспекти на транспортната система (Arthur et al., 1991; Parker 
and Manstead, 1996). Проведени са множество изследвания, целящи 
идентифициране на променливите, които влияят върху участието в 
ПТП и поемането на риск по време на шофиране. Изследователите 
се опитват да идентифицират причините за поведенията, които 
застрашават здравето и живота на индивида и останалите участници 
в движението. Прегледът на научната литература в тази сфера ясно 
очертава ролята на личностните черти като една от основните групи 
психологични фактори, свързани с рисковото поведение на пътя. 
Теорията за Склонност към инциденти (Farmer and Chambers, 1939), 
например предполага, че множеството от транспортни произшест-
вия са причинени от малък брой индивиди, които притежават 
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определени личностни характеристики. Индивидуалните фактори 
имат значимо влияние по отношение на вариациите на агресивното 
поведение (Dahlen et al., 2012). Тези фактори най-често се отнасят 
до личността и нейното разглеждане в перспективата на Петфак-
торния модел за личността, известен като Големите пет. Ето защо 
настоящият доклад се фокусира върху проучване на взаимовръзката 
между личностните черти и агресивното поведение на пътя, с цел 
идентифициране на диспозициите най-тясно свързани  с агресията 
на пътя. 

 
Личностни черти, свързани с агресивното шофиране 
Повечето държави днес се изправят пред проблема за агресив-

ното поведение на пътя и последиците от него. Агресията се 
определя най-общо като всяка насочена форма на поведение, 
целяща увреждане или нараняване на друго живо същество, което е 
мотивирано да избегне такова поведение (King & Parker 2008). 
Може да се каже, че тази дефиниция се отнася до агресивното 
поведение, което характеризира хората като цяло. В опит да се 
разбере и обясни агресията, тя е определена като състояние, 
личностна черта или девиантно поведение (Bushman, 1995; Farrar & 
Krcmar,  2006).  

Във връзка с процеса на шофиране агресията се основава на 
подобни характеристики като концепцията за обща агресия и е 
дефинирана като всяка форма на поведение, която има за цел да 
нанесе физическо или психологическо увреждане или нараняване 
на други участници в движението. Агресивното шофиране може да 
бъде категоризирано в много типове според определени критерии 
като интензивност, форма (словесна и физическа) и цел 
(емоционална и инструментална) (Berkowitz 1993; Özkan & Lajunen 
2005). Съществуват два предполагаеми причинно-следствени фак-
тора за агресивното поведение на пътя: ситуационни фактори и 
индивидуални фактори. В повечето изследвания агресивното 
шофиране се разглежда като зависима променлива, като се просле-
дява влиянието на демографските характеристики като възраст и 
пол, както и влиянието на личностните характеристики по отно-
шение на агресивното шофиране (Britt & Garrity, 2006; Dahlen & 
White, 2006; Patil et. al., 2006; Glendon, 2007; Jovanovic et al., 2009; 
Herzberg, 2009; Harris & Houston, 2008; Dahlen et al., 2012). Ролята 
на личностните особености, която в голяма степен е определяща за 
различните видове дейности, оправдава големия брой изследвания, 
които търсят връзката между личността и агресивното шофиране. 
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Във връзка с личностните черти, изследванията по отношение на 
Големите пет – емоционална стабилност, екстраверсия, откритост 
към опита, доброжелателност и съзнателност, като предиктори за 
агресивно поведение на пътя, което от своя страна води до по-
голяма вероятност от участие в пътни инциденти са многобройни 
(Arthur & Graziano, 1996; Arthur & Doverspike, 2001; Lajunen, 2001; 
Aniței et. al., 2014; Chraif et al. 2015). Изследвания проследяват 
ролята на личностните черти по отношение на агресията по време 
на шофиране доказвайки, че личността е свързана с агресивното 
шофиране, което от своя страна води до по-голяма вероятност от 
възникване на пътни инциденти (Tillmann & Hobbs 1949; Sümer, 
2003; Greitemeyer, 2012). 

Емоционалната стабилност е дименсията, която най-пряко се 
свързва със способността за  емоционална регулация и афективност. 
Ниските нива на емоционална стабилност се характеризират с 
напрегнатост, тревожност, притеснение, докато високите нива на 
емоционална стабилност се определят от спокойствие, отпуснатост 
и толерантност. Лица с високата емоционална стабилност са урав-
новесени, спокойни, устойчиви и сдържани. Ниската емоционална 
стабилност, позната още като невротизъм, често се свързва с 
негативни психологически преживявания (депресия, безпокойство, 
гняв, несигурност), нереалистични вярвания и слабо изразени 
копинг стратегии. Въпреки че емпиричните данни, подкрепящи 
връзката между емоционалната стабилност и рисковото поведение 
на пътя, са смесени, има убедителни теоретични предпоставки тази 
дименсия да се свързва с агресивното шофиране. Изследванията 
показват, че лицата с ниска емоционална стабилност оценяват си-
туациите на пътя като по-стресиращи от тези с по-висока стабил-
ност (Barsky et. al., 2004). В този смисъл, може да се предположи, че 
водачите с ниска емоционална стабилност, които са несигурни и по-
раздразнителни са изложени на по-голям риск от агресивно шофи-
ране. Резултатите от някои изследвания показват, че лица с ниски 
стойности на емоционална стабилност: упражняват тревожен и 
агресивен стил на шофиране по-често в сравнение с останалите 
водачи (Taubman-Ben-Ari & Yehiel, 2011; Dahlen & White, 2006; 
Dahlen et al., 2012); по-често участват в пътнотранспортни произ-
шествия (Smith & Kirkham 2011; Brandau et al., 2011) и в инциденти 
с фатален изход (Lajunen, 2001). Резултатите от други изследвания 
сочат, че лица с висока емоционална стабилност показват високо 
ниво на вербална и физическа агресия на пътя (Jovanovic et. al., 
2009). Същевременно високата емоционална стабилност според 
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някои автори, корелира отрицателно с агресивното шофиране, уча-
стието в пътни инциденти и аварии (Dahlen et. al., 2012). Наблюдава 
се също така негативна връзка между емоционалната стабилност и 
гнева по време на шофиране (Dahlen & White, 2006).  

Екстраверсията като личностна характеристика се изразява с 
общителност, асертивност, импулсивност, устойчивост, енергич-
ност и ориентираност към другите. Теоретичните предпоставки 
свързват екстраверсията и агресивното шофиране, поради наличие-
то на активно и понякога импулсивно поведение характерно за 
екстраверсията. Имайки предвид, че агресивното шофиране по 
своята същност е импулсивно, се очаква високата екстраверсия да е 
предпоставка за проява на агресивно поведение на пътя. Неза-
висимо от това изследванията и получените резултати по отноше-
ние на връзката между агресивното шофиране и екстраверсията са в 
разнородни и противоречиви. Някои изследвания установяват поло-
жителна връзка между екстраверсията и безразсъдното шофиране 
(Renner & Anderle, 2000). Високото ниво на екстраверсия се свързва 
положително с повече нарушения при шофиране и аварии на пътя 
(Smith & Kirkham 2011), отклонения от платното за движение 
(Verwey & Zaidel, 2000), пътни нарушения (Lev et. al., 2008), 
рисково шофиране (Renner & Anderle, 2000), инциденти с фатален 
изход (Lajunen, 2001) и физическа агресия при шофиране (Benfield 
et. al., 2007). Друго изследване показва, че хората с високи резул-
тати по скалата на екстраверсия под влиянието на алкохол показват 
високо ниво на агресия по време на шофиране. Повечето изслед-
вания се обединяват около твърдението, че високите нива на екстра-
версия се свързват с безразсъдно и рисково шофиране. В този 
смисъл екстраверсията се разглежда като основна причина за въз-
никване на пътнотранспортни произшествия (Dahlen & White, 
2006).  

Отвореността към опита е характеристика, която се изразява 
с въображение, любопитство, оригиналност, широко мислене, инте-
лигентност, естетика, самоконтрол, развитие и артистична чувстви-
телност. От петте личностни фактора, изследвани във връзка с 
рисковото поведение на пътя, отвореността към опита е най-малко 
проучен, но въпреки това има основания да се смята, че откритостта 
е от значение за разбиране на поведението по време на шофиране 
(Dahlen & White, 2006). Теоретичните предпоставки предполагат, че 
егоцентричният начин на мислене, често свързан с агресията при 
шофиране, е по-слабо изразен при по-чувствителни, широкомисле-
щи и толерантни лица, т.е. такива с висока степен на отвореност 
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към опита. В този смисъл дименсията може да увеличи вероят-
ността водачът да оценява причините за своето поведение по 
реалистичен и обосновано ситуационен начин (пример, "Може би 
шофьорът, който ме засече, просто не ме е видял"), и в по-малка 
степен оценката да е диспозитивно обоснована (пример: "Шофьо-
рът, който е току що ме засече е лош шофьор"). Тези атрибуциите, 
касаещи поведението на други водачи в конкретни ситуации, дават 
възможност за реалистична оценка на грешките на тези водачи, 
дължащи се на обстоятелства извън контрола им, което на свой ред 
в по-малка степен предполага враждебни реакции на пътя. Малко 
изследвания откриват значима връзка между отвореността към 
опита и агресивното шофиране (Jovanovic et all, 2009). Някои автори 
успяват да докажат, че дименсията се свързва положително с 
внимателен стил на шофиране и отрицателно с тревожен и агре-
сивен стил на шофиране (Taubman-Ben-Ari & Yehiel, 2011). Друго 
изследване показва, че отвореността се свързва негативно с безраз-
съдното шофиране, като лица с високи нива на отвореност към 
опита са по-малко склонни да участват в рискови ситуации на пътя 
(Dahlen & White, 2006). Въпреки това, някои автори смятат, че 
хората с високи резултати по отношение на отвореността са по-
чувствителни и толерантни, което може да доведе до неуспешно 
справяне в процес на шофиране, тъй като той изисква по-
реалистични и ситуационни атрибуции (Dahlen et al., 2012).  

Доброжелателността като личностна характеристика се 
свързва с учтивост, гъвкавост, доверие, добродушие, кооператив-
ност, алтруизъм, съпричастност, щедрост и толерантност. Димен-
сията се асоциира с поддържане на положителни междулич-ностни 
отношения. Именно поради тази причина теоретичните предпостав-
ки предполагат доброжелателността да е свързана с агресивното 
шофиране. Лица с такива характеристики е по-малко вероятно да се 
държат по враждебен начин, дори когато са провокирани, защото се 
стремят да засилят сътрудничеството и да сдържат отрицателните 
емоции. Установено е, че лица с високи нива на доброжелателност 
не упражняват рисково шофиране и показват ниска степен на 
агресивно поведение по време на шофиране (Dahlen & White, 2006). 
Някои изследвания показват, че високите нива на доброжелателност 
се свързват с упражняване на внимателен стил на шофиране, докато 
ниските стойности по скалата с тревожен и агресивен стил на 
шофиране (Taubman-Ben-Ari & Yehiel, 2011). Други анализи раз-
криват, че високите стойности на доброжелателност се характери-
зират с адаптивно поведение на шофиране, докато ниските нива на 
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доброжелателност са характерни вербална агресия при шофиране  
(Benfield et. al., 2007; Jovanovic et al. 2009), агресивно шофиране 
(Dahlen & White 2006; Dahlen et al. 2012) и физическа агресия по 
време на шофиране (Jovanovic et al. 2009). В допълнение се 
потвърждава отрицателна връзка между доброжелателността и 
нарушаването на правилата за движение, като лица с ниски нива на 
доброжелателност ги нарушават по-често в сравнение с лицата с 
високи стойности по тази дименсия (Dahlen et. al., 2012). Отрица-
телната връзка на доброжелателността е на лице и по отношение на 
проявения гняв по време на шофиране – лицата с ниски стойности 
показват по-враждебно и яростно поведение на пътя, в сравнение с 
лица с високи стойности (Jovanovic et. al., 2009).  

Съзнателността като личностна характеристика се свързва 
най-често с черти като съвестност, надеждност, грижа, задълбо-
ченост, отговорност, организираност, самодисциплина, упорита 
работа, справяне със задачите, умение за разрешаване на проблеми 
и ориентиране към постиженията. Теоретичните предпоставки 
предполагат отрицателна връзка между съзнателността и агре-
сивното поведение на пътя, тъй като лица с висока съзнателност се 
отличават с отговорност по отношение на правилата и социалните 
норми. Поради тази причина те са склонни да спазват правилата за 
движение по пътищата, да не предприемат рискове и да избягват 
опасни ситуации чрез саморегулация на поведението. Съзнател-
ността е положително свързана с безопасността на работното място 
(Wallace & Vodanovich, 2003) и негативно свързана със самоотчет за 
участие в автомобилни катастрофи (Arthur & Doverspike, 1992; 
Arthur & Graziano, 1996). Сходни резултати са отчетени и по 
отношение на задълбочеността, която е една от основните черти, 
характеризираща съзнателността (Elander et. al., 1991). Изследва-
нията показват, че се наблюдава негативна връзка между съзнател-
ността и участието в пътни инциденти (Arthur & Graziano, 1996; 
Arthur & Doverspike 2001), вербална и физическа агресия по време 
на шофиране (Jovanovic et al., 2009) и агресивно шофиране като 
цяло. Някои изследователи определят съзнателността като отрица-
телен предиктор за възникване на пътни инциденти (Wallace & 
Vodanovich, 2003). Високите нива на съзнателност се свързват 
положително с конструктивно и адаптивно поведение по време на 
шофиране и отрицателно с проявата на вербална агресия (Benfield 
et. al., 2007). 

Големите пет личностни черти – емоционална стабилност, 
екстраверсия, откритост към опита, доброжелателност и съзнател-
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ност освен във връзка с агресивното поведение на пътя, се раз-
глеждат и като предиктори за възникване на ситуации вследствие на 
рисково шофиране (инциденти, глоби, лишаване от правоспо-
собност за управление). В тази посока проучванията се задълбо-
чават в търсене на медиаторния ефект на агресивното шофиране във 
връзка с личностните черти и резултатите от рисковото шофиране 
(Chraif et al. 2015). Предложен е хипотетичен модел (фигура 2), 
който свързва петфакторния модел за личността, агресивното 
шофиране и резултата от рисково поведение на пътя (инциденти, 
глоба, отнемане на свидетелство за правоуправление). 

 

 
Фигура 2. Хипотетичен модел на връзката между петфакторния модел за 
личността, агресивното шофиране и резултата от рисково поведение на 

пътя (Chraif et al., 2015) 
 
Според авторите личностните черти в голяма степен определят 

агресивното шофиране, което от своя страна се свързва със 
ситуации, възникващи вследствие на рисково поведение на пътя 
(глоби, инциденти и др.). Изследването показва, че агресивното 
шофиране е предиктор по отношение на проявата на рисково 
поведение на пътя, което намира отражение в участие в пътни 
инциденти, нарушения на правилата за движение, получаване на 
глоби и отнемане на свидетелство за правоуправление.  

В заключение следва да се отбележи, че представените из-
следвания са важни за разбирането на агресивното поведение на 
пътя и участието в пътни инциденти. Голяма част от изследванията 
се обединяват около твърдението, че Големите пет са свързани с 
агресивното шофиране, но резултатите по отношение на степента, в 
която отделните дименсии се свързват с това поведение не са 
единни. Основните изводи са следните: 

Ø Ниските нива на емоционална стабилност се свързват поло-
жително с агресивното поведение на пътя и участието в пътни 
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инциденти, докато високите нива на емоционална стабилност не се 
свързват с това рисково поведение.  

Ø Ниските нива на екстраверсия е по-малко вероятно да се 
свързват с агресивно шофиране, за разлика от високите нива, които 
по-често водят до рисково поведение и участие в пътни инциденти.  

Ø Ниските нива на отвореност към опита се свързват в по-
голяма степен с агресивното шофиране, докато високите нива 
показват отрицателна връзка с безразсъдното и рисково поведение 
на пътя.  

Ø Ниските нива на доброжелателност се свързват с по-голяма 
склонност към рисково шофиране, докато високите нива на тази 
дименсия се свързват отрицателно с агресивното поведение на пътя.  

Ø Ниските нива на съзнателност са предпоставка за безраз-
съдно поведение на пътя, а високите се свързват положително с 
конструктивно и адаптивно шофиране и отрицателно с агресивното 
шофиране. 

 
Обобщение 
Литературният обзор показва множеството проведени изслед-

вания в областта, които се базират на сходен структурен модел, но в 
същото време се наблюдава разнообразие по отношение на полу-
чените резултати. От една страна това се дължи на различни 
индивидуални и културни различия, а от друга – на факта, че 
изследванията върху връзката между петфакторния модел на 
личността и агресивното шофиране не успяват да дадат достатъчно 
емпирични доказателства в подкрепа на валидна теория в 
литературата. Въпреки това, изследванията се обединяват около 
твърдението, че Големите пет са силен предиктор по отношение на 
агресивното шофиране, което означава, че личността на водача до 
голяма степен може да даде обяснение за неговото поведение на 
пътя. Личностният елемент е от изключително значение по 
отношение на действията, решенията, нагласите и поведението по 
време на шофиране. Известно е, че отделни психологически аспекти 
от процеса на шофиране (когнитивни способности, нагласи към 
нарушения, поведение на водача и други) до голяма степен 
определят агресивното и рисковото шофиране, но за съжаление тези 
аспекти са недостатъчно проучени в България. Продължаване на 
изследователската работа в тази посока се свързва с възможността 
агресивното поведение на пътя да бъде повлияно с цел повишаване 
на пътната безопасност като цяло. Придобиване на по-задълбочено 
познание в тази посока би могло да доведе до оптимизиране на 
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политиките и практиките свързани с превенция на рисково 
поведение на пътя.  
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TYPES  
OF CRIME VICTIMS  
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Summary: The victim of violent crimes is always the natural person, 

bearing the definite damage as a result of completed crime. The personality of 
the victim includes the definite system of moral psychological characteristics, 
views, motives, convictions, settings, ambitions, expectation, intellectual 
emotional peculiarities and ets. 

Key words: violent crime, victim, victimization, victim behavior, 
classifications of crime victims 

 
 
With the growth of criminality in criminology, they study not only 

the causes and conditions of committing a crime, but also the identity of 
the criminal and the victim of crime. Characteristics of victums of crimes 
and their types will be considered in this article. 

Central, rod concept of victimology – victim (lat. – victima, eng. – 
viktim, french. – viktime, whence the name of the science itself). But, 
despite the fact that victimology naturally represents the doctrine of the 
victim of a crime, the main element of her subject is victimhood 
(vicmenogenicity), i.е. Acquired by man physical, mental and social 
traits and signs that increase the likelihood of his becoming a victim (of 
crime, accident, destructive cult, etc.). Victimization – process of 
victimaly, or in other words – this is the process and result of the 
transformation of a person into a victim.  

L. B. Frank suggested considering four levels of victimization: 
а) Immediate victims, i.e. individuals; 
б) families; 
в) collectives, organizations; 
г) population of regions [1].  
In the real handbook, the victim is mainly a natural person who is 

directly injured. 
No matter how amazing it was, Until now there is no clear 

definition of the concept of "victim".  
Interpretations, which are given in dictionaries, Affect the other 

side of the concept of "victim", which reflects its various aspects [2].  
There are a number of definitions of this concept in jurisprudence: 

victims of a car accident, revenge, crime, inventory, latent, potential, etc. 
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There are also concepts of a victim of religious, political, ideological 
struggle, economic, victim of deception, blackmail, etc. And this is not a 
complete list of specific particular definitions of the concept of "victim". 

Khristenko’s book (2005) proposes the following definition: The 
victim is the person (the party of interaction), who has lost value for him 
as a result of the impact on him from another person (side of interaction), 
group of people, сertain events and circumstances. In domestic 
victimology, along with the term "victim", the term "victim" is originally 
used, that first of all refers to victims of criminal crimes. 

 
In the literature, the term "victim behavior" is often used, that, 

strictly speaking, means "the behavior of the victim." However, this 
concept is usually used to describe the wrong, careless, immoral, 
provocative, and etc.поведения. Victim is often referred to as the 
personality, meaning that due to its psychological and social 
characteristics, it can become a victim of crime. 

Typical behavior of people in certain situations is an expression of 
their inner essence.  

Each person lives and acts in the conditions of a certain social 
system, performing many different social roles, representing the dynamic 
expression of his social positions, and statuses. 

 
At present, there are several classifications of victims of crimes 

developed by domestic researchers.  
However, until now no one classification has been developed. 
 
For example, B.C. Minsk, classifying the forms of behavior of the 

victim, notes that in most cases of violent crimes, the behavior of the 
victim essentially provoked the commission of these crimes.  

In the author's studies of murders and bodily injuries due to the 
negative behavior of the victims Is established, That just before the crime 
was committed between the victim and the perpetrator, in the 
overwhelming majority of cases (95%) there was a quarrel. B.C. Minsk 
categorizes the behavior of victims of crime depending on the degree of 
public danger. She identifies the following behaviors of victims: 

● Criminal acts of the victim - socially dangerous encroachment on 
the interests of society or an individual, put it in a state of necessary 
defense or caused a state of violent emotion. 

● Less socially dangerous, which means that they can have less 
influence on the danger of the criminal response of the victim's actions, 
violated the rules of administrative or civil law or the disciplinary statute. 
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● Even less dangerous for society (with other things being equal) as 
causing less harm to society violations of morality. 

B.C. Minsk also categorizes, based on the behavior of victims 
immediately before the crime or at the time it was committed: physical 
violence; insult; An attempt to use physical violence; mental abuse – 
threat of physical violence, destruction or damage to property of the 
perpetrator;  

Unreasonable refusal to pay for household services, to vacate a 
house; forcible expulsion of a subject from his home; unreasonable 
property claims of the victim; theft. 

After examining the role of the victim in the genesis of the murder, 
B. Holish classified the victims according to the nature of their behavior 
and inclinations. To the group with "innocent predisposition" he referred 
a wide range of persons who are victims of homicide because of a 
specific professional (cashiers, taxi drivers, sellers, police officers, etc.) 
or economic situation, as well as by accidentally encountered persons 
"tucked in arm" in circumstances that are favorable for a crime [3].  

D.V. Rihman considers it necessary to carry out the classification of 
victims also by age, sexual accessory; role-based status; moral and 
psychological features; the gravity of the crime from which the victim 
suffered the extent of the victim's guilt; nature of the victim's behavior. 
Persons at risk of being victims of crime, behave differently: 
aggressively or otherwise provocatively; passively inferior to violence; 
Show a complete lack of understanding tricks of the criminals or 
elementary imprudence. Their behavior may be legitimate or vice versa, 
offending and even criminal, and the contribution to the mechanism of 
the crime as minimal, so, under certain circumstances, and decisive. 
Based on their situationally oriented roles, in this classification 
aggressive, active, initiative, passive, uncritical and neutral victims are 
allocated. 

Aggressive victims. This group consists of victims the behavior of 
which consists in an attack on the perpetrator of harm or other persons 
(aggressive rapists) or aggression in other forms – Insult, libel, bullying, 
etc. (aggressive provocateurs). 

Aggressive rapists general plan. Their aggressiveness is expressed 
in attack, but does not have a strictly limited targeting. according to the 
leading motivation, this is – mercenary, sexual, hooligans, negative 
avengers, mentally ill persons suffering from disorders of the nervous 
system. 

Selectively aggressive rapists. Their aggression is realized in an 
attack on a person, usually stably associated with the attacker. According 
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to the leading motivation, this is – mercenary, sexual, family despots, 
brawlers, negative avengers, mentally ill, suffering from nervous system 
disorders. 

Aggressive rapists general plan. Their aggressive behavior is not 
associated with physical violence and has no rigid targeting. According 
to the leading motivation, they are hooligans, negative avengers, persons, 
mentally ill, suffering from nervous system disorders. 

Selectively aggressive provocateurs. Their aggressiveness is 
realized without the use of physical violence and, as a rule, is aimed at a 
person who is stably connected with the victim. According to the leading 
motivation, this is – family despots, brawlers, mercenary, sexual, 
negative avengers, mentally ill, suffering from disorders of the nervous 
system. 

Active Victims. This group includes victims whose behavior is not 
related to an attack or a push in the form of a conflict contact, but 
causing them harm occurs with their active assistance:  

Conscious instigators, incautious instigators, conscious self-
perpetrators, reckless self-perpetrators. 

Initiative Victims. This group includes victims whose behavior 
causes them harm: initiative by position, initiative on public position, 
initiative due to personal qualities. 

Passive victims. This group includes persons who do not resist, 
counteract the criminal for various reasons: objectively unable to resist 
(stably or temporarily), objectively capable of resisting. 

Uncritical victims. This group includes persons who show 
indiscretion, inability to properly assess life situations: With a low 
educational level, low intelligence, minors, advanced age, patients, 
including mentally ill, uncritical without obvious "formalized" qualities. 
Further research conducted by D.V. Rivman, gave him the opportunity to 
change the classification.  

The following classification is based on the nature and degree of 
expression of a person's personality traits that determine his individual 
victim predisposition: 

Universal (universally-victim) type characterized by pronounced 
personality traits, Identifying high potential vulnerability to various 
crimes. 

Selective (selective-victim) type – this includes people who are 
highly vulnerable to certain types of crime.  

Situational (situational-victim) type – people of this type have 
average victimity, and they become victims as a result of confluence of 
situational factors. 
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Situational (situational-victim) type – сюда относятся люди, 
которые стали жертвами в результате случайного стечения 
обстоятельств. 

Professional (professionally-victim) type includes people whose 
victimization is determined by their professional employment. 

The variety of possible relationships between the criminal and the 
victim divides into a friendly, loving or hostile relationship [4]. He also 
notes that the classification of victims, based on various social ties, 
existed between the victim and the criminal in the pre-crisis situation, is 
crucial for victimological research. 

 
B.C. Minsk opposes the classifications of L.V. Frank's 

classification: good, indifferent, hostile attitudes. 
The most voluminous and detailed classification of the traits 

characterizing the victim is given by P.S. Dagel. To the first group of 
signs, he refers physical and social characteristics characterizing the 
personality of the victim; the second group - signs of the behavior of the 
victim (lawful, unlawful); The third group is the state of the victim at the 
time of the crime (helpless, painful). The last group consists of the signs 
that determine the relationship between the victim and the perpetrator. 

 
V.A. Tulyakov, in turn, proposes a classification of victims of 

crime, based on the characterization of the motivation of the leading 
victim's personal activity (potential victim): 

Impulsive victim, characterized by a predominant unconscious 
sense of fear, depressed reactions and rational thinking on offender 
attacks (the phenomenon of Abel). 

Sacrifice with utilitarian-situational activity. Voluntary victims. 
Recurrent, "stuck" victims, by virtue of their activities, status, 
imprudence in situations that require prudence, falling into criminal 
situations. 

Installation victim. Aggressive victim, "walking bomb", hysteroid, 
causing behavior provoking the offender to respond. 

Rational sacrifice. The victim-provoker, who creates the situation 
of committing a crime and falls into this trap herself. 

Victim with retreat activity. A passive provocateur who, through 
his appearance, way of life, heightened anxiety and accessibility, pushes 
criminals to commit offenses. 

It should also distinguish between potential (in relation to which the 
actual damage has not yet occurred), real (already suffered damage), as 
well as latent (real, but for one reason or another left out of official 
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records) victims. For victimology, latent victims, who deliberately avoid 
publicity of the fact of causing harm to them, are of particular interest. 

Much less (if not to say extremely little) of research on the types of 
victims exists actually in non-criminal victimology. In the process of 
consulting work on the phone of trust, the following types of victims 
were identified: 

Guilty. People of this type are engaged in self-abasement, readily 
accept responsibility for events independent of them, for all the ills and 
misfortunes. They zealously prove their guilt by bringing convincing - 
from their point of view - arguments, and continue to use the guilt for 
their own purposes, often enjoying it childishly. Most of them rarely 
commit something illegal. They can use wine as a tool for raising 
children, passing it as a baton to their child. 

Prosecutors. Prosecutors sincerely believe that they want to change 
a particular person or the situation that has arisen, in fact, their goal is to 
hang the blame on the other, to take off themselves Responsibility for 
your feelings and behavior. "Prosecutors" are evil, inventing satisfactory 
justifications for their righteous anger; or sad, substantiating their 
sadness with objective reasons from their point of view. 

Self-confusers. Fear and anxiety are the emotional reactions of 
such people to an imaginary danger in the present or in the future. A 
person with a phobia knows that his fears are imaginary, but he is as 
scared as if they were real. The victim intimidates himself with various 
terrible cases and stories on the subject: “I could die”, "I'm afraid to be 
alone," "I'm worried about the future of my children". Many phobias 
exist at the expense of, that a person looks into the future, and does not 
live in the present, in which there are no terrible events for him. It must 
be remembered that some fears can be justified. For example, the fear of 
a really dangerous spouse, beating his wife. 

Supermen. These people are afraid of showing their emotions. 
They underestimate themselves and others, it is not easy for them to find 
contact with their own and others' feelings. "I do not know how I feel. 
And what should I feel in this situation? "- a natural expression for them. 
People who suppress fear, risk their lives, unconsciously strive for self-
destruction. They entertain the audience with chilling feats and will 
argue and prove to others that they know how to take care of themselves, 
and life without risk would be too boring. People overwhelming sadness, 
living with the installation - "no one will make me cry," play the role of a 
"strong" man or "strong" woman. Those who suppress their anger, who 
are afraid to become "angry", not to do something bad at this moment, 
risk becoming a victim. 
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Any victim, any victim of a crime, both potential and real, has 
certain qualities that make it more or less vulnerable. It is obvious that 
certain personal qualities, certain behavior, specific social or official 
position create a vulnerability: predisposition to causing physical, moral 
or material harm.  
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ПСИХОЛОГИЯ НА СЪДЕБНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 1 
 

Доц. на ВСУ, д-р Масис Хаджолян2 
ас. Александра Ангелова3 

 
Summary: The judicial agreement is part of the lawsuit. The legislatorе 

have in mind that the most reasoned adjudication is no better than the goodwill 
of parties, expressed in a agreement between them. The meaning of this action is 
first to get close the opinion of the parties, second to encourage the behavior of 
mutual concessions and compromise, also wisely to end the disputed legal 
relationships. 

Keywords: judicial agreement, lawsuit, adjudication, compromise ,legal 
relationships 

 
Съдебното споразумение (спогодба) е част от съдебния процес. 

Законодателят изхожда от разбирането, че и най-обоснованото 
съдебно решение не е по-добро от добрата воля на страните по 
съдебния спор, изразена в една спогодба между тях. Смисълът на 
това действие е да приближи тезите на страните, да поощри 
поведение на взаимни отстъпки и компромис и на разумно 
приключване на спорните правоотношения.  

От процесуална гледна точка споразумението преодолява 
необходимостта от доказване на твърденията на страните, свързани 
с решаване на делото, както и от други техни правни действия, 
специфични за отделните видове съдебни процеси. То има значе-
нието на влязъл в сила решаващ съдебен акт. С него съдът е 
психически облекчен от задължението да осмисля същината на 
съдебния спор, да определя и оценява приложими закон, да опоз-
нава и анализира събраните по делото доказателства, да формулира 
своето решение (присъда) и да го мотивира, да тълкува закона, да 
проявява своето свободно вътрешно съдийско убеждение4. 
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e-mail: masisbg@yahoo.com 
3 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, България, Варна,  
e-mail: alexandra_angelova@yahoo.com 
4 Хаджолян, М., Психология на съдебното решение , сборник "Приложна 
психология и съдебна практика”, ВСУ, 2010 г. 
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І. 
Като човешко действие , споразумението е предпоставено от 

различни психологичeски явления и (или) придружено от тях. В 
гражданския процес, особено при разглеждане на имуществени 
спорове, споразумението е резултат на преодоляване на продължи-
телно наслагващи се негативни настроения, емоции, нагласи за 
"обезоръжаване" на насрещната страна. Често до споразумение се 
достига етапно, след нееднократни вкл. извънсъдебни контакти и с 
помощта на конструктивната правна защита. Налага се страните да 
се убеждават с морални и материални доводи и да се разкриват 
разностранните ползи от споразумението. Особено силни са 
доводите , които се опират на справедливостта , която е сърцевина 
на идеята и практиката на правотворчеството и правоприложението.   

В определени моменти, съдът също е включван в този процес. 
Без да навлиза в същността на конкретния спор и да изразява 
отношение към него, той е задължен да приканва страните км спо-
годба и да посочва правните последици от нея. Съгласно Граждан-
ския процесуален кодекс (ГПК), това се осъществява веднага след 
изясняване на позициите на страните относно спора и направените 
от тях възражения и искания (чл. 145, ал.3 ). Вторият момент 
настъпва след събиране на доказателствата и преди даване ход на 
устните състезания (чл. 149, ал. 1). Но съдът дава възможност за 
постигане на спогодба и в други фази на процеса - например, когато 
страните сочат, че са в процес на постигане на спогодба, съдът 
отлага делото и с това създава благоприятни условия за нейното 
постигане. Факторът "време" често се оказва решаващ, като помага 
да се улегнат и утолят страстите и да се премисли ситуацията от 
страните. При отлагане на делото в този и други случаи, няма 
законна пречка съдът да осигури явяването на страните и преди 
насрочената дата за следващото съдебно заседание, ако те са готови 
за спогодба. 

Съдебната активност, свързана с постигане на споразумение, 
не само е пожелателна, но и задължителна - включена е в каталога 
на процесуалните изисквания към поведението на съда. В техния 
кръг е съдебното одобряване на спогодбата, което е необходимо 
условие за нейното действие. Този акт е израз на съдебен контрол 
върху съдържанието на спогодбата относно нейната законосъоб-
разност и приетата от обществото моралност, определена от ГПК с 
понятието "добрите нрави". Чрез този контрол съдът парира спо-
годба, която би била недействителна във формата на нищожност 
или унищожаемост. Към първата категория се включват договори 
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(каквато е и спогодбата), които пряко противоречат на закона или 
го заобикалят, а също - накърняват добрите нрави. Към основанията 
още се причисляват договори, които нямат предмет, нямат ясно 
изразено съгласие и от двете страни са сключени без основание, 
както и с разбирането, че страните няма да ги изпълняват (привидни 
договори). Втората категория има предвид договори, сключени от 
недееспособни или от техни представители без спазване на 
необходимите законни  изисквания , също - договори, сключени при 
грешка , измама, заплашване или крайна нужда. Законът и правната 
доктрина имат достатъчно ясно схващане за съдържанието на 
спогодбата. Тяхното неопорочено наличие обвързва съда и страните 
по делото и не се влияе от техните подбуди, мотиви, настроения, 
предпочитания и др. 

Законът осигурява спогодбата, като изисква тя да бъде 
съставена писмено, пред съда и да бъде подписана от двете страни и 
съда. Изискуемата форма организира страните, преодолява възмож-
ни колебания и съмнения, стабилизира тяхната воля, мобилизира и 
съда да приключи делото и да осигури последващите действия по 
изпълнението на спогодбата. След подписване на спогодбата съдът 
прекратява с определение съдебното производство, което вече е 
станало безпредметно. 

Успокоението на страните може да не бъде окончателно. Едно 
от основанията за тяхното безпокойство е частичното уреждане на 
спорните отношения, ако спогодбата се отнася за част от предмета 
на спора. За останалата, съдебното производство продължава с 
неясен изход, като държи страните в напрежение и във взаимно 
подозрение. Второ, макар, че спогодбата е основа за доброволно 
изпълнение на нейните клаузи, не е изключено да се прояви неко-
ректно поведение на една от страните на спора. Тогава настъпват 
последици с последващи законни действия, предвидени в ГПК по 
привеждане на спогодбата в действие като влязло в сила съдебно 
решение, вкл. с форми на принудително изпълнение. 

Правният институт на споразумението се прилага и в съдеб-
ното административно правораздаване. В неговата компетенция се 
включват делата, образувани по искания спрямо актове и действия 
на органите на държавното управление. Извън съдебния контрол са 
актовете, с които пряко се осъществява външната политика, отбра-
ната и сигурността на държавата, освен ако в закон не е предвидено 
друго. Подведомствеността е разпределена между Върховния адми-
нистративен съд (ВАС) и окръжните административни съдилища. 
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ВОС е и втора и последна съдебна инстанция спрямо актовете на 
първоинстанционните административни съдилища. 

При разглеждане на жалби срещу индивидуални админист-
ративни актове пред съда могат да се сключват споразумения при 
всяко положение на делото. В споразумението трябва да участват 
всички страни по делото, които съгласуват своите воли5. Съдът го 
потвърждава и заедно с това обезсилва административния акт и 
прекратява делото. Административният процесуален закон е толе-
рантен по този въпрос, като дава възможност на съда да одобри 
споразумението, и когато административният орган в предхожда-
щото административно производство е отказал да стори това. 
Единственото изискване към съда е да установи, че споразумението 
не противоречи на закона. 

Възможно е да се сключи споразумение и при разглеждане на 
жалби срещу общи административни актове, срещу откази да с 
издаде административен акт ,при предявени искове за обезщетение 
за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия и 
бездействия на органи и длъжностни лица, както и в касационното 
производство пред ВАС и при търсене на защита срещу неосно-
вателни действия на администрацията. 

Широките възможности за постигане на споразумения в съдеб-
ното административно производство е израз на стремежа на държа-
вата да постига положителен резултат в управлението чрез зачитане 
на правата и законните интереси на гражданите и юридическите 
лица. Споразуменията уравновесяват личните и обществени инте-
реси, създават условия за промени в нагласите и отношенията на 
лицата спрямо органите на държавната администрация, които имат 
най-близък досег с техните искания, интереси и проблеми. 

Споразуменията в разглежданата административна сфера 
разширяват свое периметър на действие с приложението им още в 
хода на първичното административно производство, създавано слу-
жебно или по искане на граждани и юридически лица за издаване на 
административни актове и тяхното оспорване по административен 
ред пред по-горестоящия административен орган.  

По своята масовост, а често и по мащаба и ценността на 
засяганите интереси, административните актове създават психиче-
ски натиск върху заинтересованите и засегнатите от актовете лица, 
посягат върху чувствата им за ред и справедливост у тяхното 

                                                 
5 Сивков, Ц. Споразумението по АПК, 2012 г. 
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достойнство и самочувствие на граждани на тяхната държава. 
Съобразно резултата на създадените взаимоотношения с админист-
ративните органи, те консумират широка гама от психични прежи-
вявания, които се отразяват и в отношенията им в бита, труда и 
социалния живот.  

Идеята за споразумението между страните в съдебния процес 
се съдържа и в нововъведения институт на административния 
договор. Общото между тях е, че се сключват в писмена форма и 
изразяват съгласие между административния орган и страните за 
създаване на конкретни права и задължения. Но следват множество 
различия, които съществено отдалечават двата института на пра-
вото един от друг.6 Може би най-осезаемата принципна разлика е, 
че административният договор се налага по силата на специален 
закон, а не по инициатива на страните. По този договор админист-
ративният орган играе водещ роля и поставя страните в определено 
неравнопоставено положение. Използва се властническият метод 
във всички позиции на сключване и изпълнение на договора7. Най- 
уязвимата, и от психологична гледна точка, норма е, че се дава 
възможност на административният орган едностранно, с писмено 
предизвестие, да прекрати договора, за да предотврати или отстрани 
тежки последици за обществения интерес. На първи размисъл това е 
обяснимо, но създава несигурност и смут в отношенията, засяга 
сериозно интересите на едната  страна. Нещо повече, това правило 
предпоставя условия за корупция и изнудване, тъй като няма 
обективни показатели в АПК, които да определят наличието на 
"тежки последици за обществения интерес". Все пак, и при 
административния договор, гражданинът или организацията-страна 
по него е отчасти успокоен с наличните законни, включително 
съдебни  възможности  за защита. От една страна, право на страната 
е да не подпише договора, което е пречка за влизането му в 
действие и поставя административния орган в невъзможност да го 
замести със свой едностранен акт. От друга - по принцип, сключ-
ването на договора се предшества от индивидуален администра-
тивен акт на държавния орган, който определя страните и неговото 
съдържание. Отказът да се издаде такъв акт подлежи на обжалване 
пред съда. Още, ако всяка от страните, след сключване на договора, 
не може да го изпълни поради значително изменение на обстоя-
                                                 
6 Лазаров, К., Тодоров И. Списание "Административно правосъдие", бр. 3/2016 г. 
7 Йотова, К. Административният договор – същност и приложение. Линк "Inspirid 
by Law". 
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телствата, тя може да иска изменение на клаузите на договора. Ако 
това се окаже невъзможно или има отказ от другата страна, тя може 
да прекрати договора. Този акт подлежи на обжалване пред съда. 
Страната може да иска от съда да обяви за недействителен договор, 
издаден от некомпетентен орган, при неспазване на установената 
форма, съществено нарушение на процедурите при издаването му, 
противоречие с материалните норми и несъответствие с целите на 
закона. Независимо от поведението на страните, договорът може да 
бъде обжалван в съда от прокурора и Омбудсмана в защита на 
обществения интерес.  

Административният договор, реципиран от германското зако-
нодателство, има възможности за правоприложение в България в 
сферата на обществените поръчки, концесиите, наемните отноше-
ния и покупко-продажбите с предмет - държавна и общинска 
собственост , публично-частното партньорство и др.     

По същество той се прилага по Закона за управление на сред-
ствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, 
който представлява интерес както за държавата и общините, така и 
за отделни физически и юридически лица, които разчитат на 
европейска помощ за развиване на стопанска дейност. За това е 
особено важна ценна тяхната инициатива, активност и добросъ-
вестност в хода и при сключване на административен договор. 

Съдебното споразумение се прилага и при административните 
нарушения и наказания. В отлика от престъплението, нарушението 
се обявява за наказуемо с наложено административно наказание, 
налагано не от съда, а от компетентния административен орган. 
Видовете нарушения и наказания се определят от отделните закони, 
в рамките на общите правила, посочени в Закона за админист-
ративните нарушения и наказания. При констатиране на наруше-
нието, се издава наказателно постановление, което подлежи на 
обжалване пред районния съд, а неговия съдебен акт - пред съответ-
ния административен съд. Пред него, страните могат да постигнат 
споразумение, както и при обжалване на административните актове. 
Цялата процедура, по реда на нейното приложение е наситена с 
психични изживявания на страните. Още в хода на установяване на 
нарушението те се определят от чувството за вина на нарушителя и 
готовността му да понесе санкцията в рамките на справедливостта. 
На тази основа се поражда и желание за споразумение. То може да 
бъде успешно, когато в него участват всички заинтересовани лица и 
специално пострадалият от нарушението. Това води до допълни-
телно психично натоварване на двете страни, които трябва да 
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преодолеят възникналите чувства и трудности в отношенията им. 
От своя страна законът задължава съда да бъде бдителен при 
потвърждаване на споразумението, за да не допусне той да се окаже 
порочен от гледна точка на закона. 

 
ІІ. 
Правният институт на споразумението по наказателни дела има 

сравнително кратка история в българската законодателна и право-
раздавателна практика. За първи път е въведено с изменението на 
стария Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от 6 август 1999 г. 
(бр. 70 на „Държавен вестник“) и е в сила от 01 януари 2000 г. С 
приемането на новия НПК от 28 октомври 2005 г. (обн. ДВ, бр. 86)  
споразумението вече естествено намира своята регламентация в 
глава двадесет и девета с практически идентични текстове от 
предходната редакция. Практиката на законодателя при изготвянето 
на нови нормативни актове да „копира“ стари текстове може да се 
тълкува в две насоки:  

• следване на една инерция и липса на новаторски подход 
при нормотворчеството. Провеждането на новаторство във важни 
закони може да граничи с експеримент с много опасни последици и 
поради тази причина по-добре е да се следва утвърдената практика; 

• предходната регламентация е била добра и практиката по 
правоприлагането й дава добри резултати. 

Справедливо е да се посочи, че за кратък период споразуме-
нието намира широко приложение и бързо се утвърждава като ефек-
тивен способ за разрешаване на наказателни дела. И това са пред-
видими резултати. Правната природа на споразумението произтича 
от англосаксонската правна система. Общото право на прецедента е 
приложимо в САЩ, Великобритания и други страни, а института на 
споразумението има повече от стогодишна история. В САЩ около 
90% от наказателните дела приключват със споразумение и се 
счита, че при отсъствие на възможност за споразумения американ-
ската правораздавателна система ще бъде доведена до колапс. 

В САЩ споразумението се определя като признаване на вина 
от страна на обвиняемия срещу получаване на поощрение (ком-
пенсация) от страна на щата или държавата. Тази компенсация 
може да намери израз в изменение на повдигнатото обвинение в по-
леко, в оттегляне на някои от обвиненията, в обещание да не се 
повдигат нови обвинения дори при наличие на доказателства за 
други престъпления, в отправяне на препоръка от прокурора към 
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съдията за налагане на по-леко наказание. Освен това в САЩ 
признаването на вината от обвиняемия предопределя и процеду-
рата, по която ще се гледа делото. Традиционно делата там се 
гледат от жури, но при наличие на самопризнание делото се гледа 
еднолично от съдия и приключва с присъда на същото заседание, на 
което е направено самопризнание.  

В САЩ споразумение се допуска за всички видове пре-
стъпления. Макар и широко прилагано, споразумението там се оце-
нява критично от мнозина. Изтъква се, че в резултат на прило-
жението му:  

• не се търси истината, а наличието на осъден и присъда;  
• много често се оказва психологически натиск върху обви-

няемите, в резултат на което е възможно дори невинен човек да 
признае вина;  

• нарушава се принципът на равенство на гражданите;  
• понякога на виновните лица се налагат несъразмерно 

снизходителни наказания;  
• липсва публичност, което буди съмнение за справедливост 

в обществото и няма превантивно действие спрямо други право-
нарушители.  

Несъмнени са и предимствата, които споразумението дава:  
• бързина на наказателното производство. Одобреното от 

съда споразумение за решаване на делото има последиците на 
влязла в сила присъда. За българската правна система, това е от още 
по-голямо значение поради наличието на две или триинстанционно 
производство. Допълнително може да се посочи и бързината при 
насрочване и незабавното произнасяне на съда8; 

• ефективност – признаване на вината от страна на обвиняе-
мия и приемане на наложеното наказание. Когато с престъплението 
са причинени имуществени вреди, споразумението се допуска след 
тяхното възстановяване или обезпечаване; 

• икономия на средствата на данъкоплатците – чрез пости-
гане на споразумение се спестяват разходите за съдебно следствие, 
събирането на нови доказателства, както и възможните обжалвания 
пред по-горни инстанции. 

                                                 
8 Съгласно чл. 382, ал. 1 и 2 споразумението се внася от прокурора в съответния 
първоинстанционен съд незабавно след изготвянето му заедно с делото. Съдът 
насрочва делото в седемдневен срок от постъпването му и го разглежда еднолично. 
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Всичко това утвърждава института на споразумението в редица 
страни на континенталното право Германия, Франция, Русия, 
Италия, Испания, Португалия, и много други9, вкл. и България. 
Доказателство за ефективността и значението на споразумението в 
нашата съдебна практика е факта, че повече от половината нака-
зателни производства приключват посредством този процесуален 
способ.  

Проблемите свързани с прилагането на този институт намират 
своето отражение непосредствено в текстовете, които са претърпели 
изменения през последните седемнадесет години. Явно е лутането 
на законодателя, който за периода 2000-2017 нееднократно внася, а 
в по-късен момент изключва същите норми от регламентацията на 
споразумението в НПК. Най-яркия пример за това е включването и 
изключването на пострадалите лица, като страна при споразумение 
за решаване на делото в досъдебното производство10. Преди 2001 г. 
пострадалият не разполагаше с почти никакви възможности за 
реакция срещу постигнато споразумение за прекратяване на наказа-
телно дело. Все още непознатия и нов правен институт създаваше 
съмнение за необективност при определяне на наказанието, вклю-
чително със съмнение за наличие на корупционни практики. Липса-
та на публичност и разбиране на същността на споразумението се 
приемаше като претупване на работа от страна на прокурора и съда 
не чрез правоприлагане, а чрез сделки и пазарене. Всичко това 
дълбоко нараняваше не само интересите на пострадалите, но и 
тяхното усещане за справедливост и възмездие. Възможността със 
споразумението да се определи наказание при условията на чл. 55 
от Наказателния кодекс (НК) и без да са налице изключителни или 
многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства предизвик-
ваше допълнително психическо напрежение на пострадалите лица 
или техните наследници. Разпоредбата на чл. 55 от НК предвижда 
определяне на наказание от съда под посочения в закона минимум, 
когато и най-лекото се окаже несъразмерно тежко и то при 
изключителни и смекчаващи обстоятелства. При сключването на 
споразумение тази норма вече е правило. Сложно, дори невъзможно 
е да се обясни на пострадалия с телесно увреждане или преживян 
психологически срив от престъплението, на наследниците на 
                                                 
9 В Европа изключение правят само Люксембург, Естония и Албания. 
10 В съдебна фаза не възниква този проблем и текстовете са без изменение от             
2000 г. Съгласно чл. 384, ал. 3 в този случай споразумението се одобрява само след 
съгласието на всички страни. 
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починало лице, че определянето на по-ниско наказание е правилно 
и в духа на общите принципи на наказателното производство. Още 
повече, че възможността да се сключи споразумение обхваща 
болшинството престъпления и по-скоро са изключение деянията по 
които то не се допуска11. Паралелно с това законните интереси на 
обвиняемия са гарантирани: когато съдът не одобри споразуме-
нието и връща делото на прокурора, самопризнанието на обвиняе-
мия, направено във връзка с това няма доказателствена стойност в 
бъдещия съдебен процес.  

В отговор на общественото мнение и нарастващото недовол-
ство, че права имат само обвиняемите, законодателят 24 април          
2001 г. прави изменения в НПК като включва пострадалите или 
техните наследници като страна при решаване на делото със спора-
зумение във всичките негови етапи, включително и го подписват. 
Друга радикална промяна е изключването на възможността на съда 
да определи наказание под предвидения в особената част на НК 
минимум. В резултат на тези радикални изменения се отиде в друга 
крайност – пострадалите се възползваха от възможността да зави-
шат претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди, 
като в определени случаи подписването на споразумението се 
„изтъргуваше”, а обвиняемите загубиха интерес към този правен 
институт поради отпадането на по-ниския размер на наказанието.  

Считаме, че настоящата уредба на споразумението създава 
нужния баланс за всички страни. Върната е разпоредбата за опреде-
ляне на наказание при условията на чл. 55 от Наказателния кодекс и 
без да са налице изключителни или многобройни смекчаващи 
отговорността обстоятелства, което прави обвиняемия заинтересо-
ван от прилагането на този правен институт. Паралелно с това, 
освен ограничения кръг престъпления за които се прилага споразу-
мението е направено и допълнението: споразумение не се допуска и 
за всяко друго престъпление, с което е причинена смърт. Причината 
за посоченото изменение е значителния брой пътнотранспортни 
произшествия и нарастващото обществено недоволство от невъз-
можността на компетентните органи да се справят с този проблем. 
                                                 
11 Споразумение не се допуска за тежки умишлени престъпления по глава първа 
(Престъпления против републиката), глава втора, раздели I (Убийство) и VIII 
(Разврат), глава осма, раздел IV (Подкуп), глава единадесета, раздел V Престъп-
ления при използване на атомна енертия за мирни цели), глава дванадесета, глава 
тринадесета (Военни престъпления), раздели VI и VII и по глава четиринадесета 
(Престъпления против човечеството) от особената част на Наказателния кодекс. 
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Пострадалите лица имат неизменната през годините гаранция, че 
когато с престъплението са причинени имуществени вреди, спора-
зумението се допуска след тяхното възстановяване или обезпеча-
ване. Предявяването на граждански иск за неимуществените се 
извършва пред граждански съд и не е съпроводено с заплащане на 
държавна такса, а съдебната практика е доказала, че присъдените 
по-този начин обезщетения са значително по-високи от определе-
ните в наказателното производство. Съпоставяйки, не е трудно да 
си представим емоционална реакция на пострадалите, ако следва да 
преживеят многократно отново болката си на няколко инстанции и 
то в течение на няколко години и едва след това да получат някакви 
средства. Следва да се разгледа възможността и обвиняемият да 
бъде оправдан или определеното наказание с малко да надвишава 
това в споразумението или обвиняемият вече да не разполага със 
средства за покриване на нанесените с деянието вреди. На практика, 
приемането на споразумението е по-добрата процесуална възмож-
ност за пострадалите. 

През 1986 г. Съветът на Европа препоръчва на страните-членки 
въвеждането на диференцираните процедури (съкратените произ-
водства), след като става ясно, че съдилищата са претоварени с 
наказателни дела. Причина за това са сложните и тромави проце-
дури, които водят до нарушаване на т. 6 от Европейската конвенция 
за защита правата на човека, гарантираща правото на бързо пра-
восъдие12. 

В заключение следва да се изтъкне факта, че Норвегия, която 
не е член на ЕС е европейската държава, която прилага почти всич-
ки методи на диференцираната процедура и се свързва с опреде-
лянето на ниски наказания на обвиняемите. Норвегия е пример и за 
официално регистрирани ниски нива на престъпност и обществена 
подкрепа на държавната политика в правораздаването. Възможно е, 
благородното и по-хуманно отношение към осъдените лица, силна-
та социална подкрепа на държавата и ежедневната ефективна рабо-
та на контролните административни и правораздавателни органи да 
дават нужните сили и сигурност на пострадалите от престъпления и 
техните близки. Всичко това ни поставя пред въпроса дали стре-
межа към по-високи наказания ще доведе до по-добра превенция на 
престъпността. 
 
                                                 
12 Жалбите точно за това нарушение са основна част от делата, които Европейския 
съд за правата на човека разглежда. 
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Резюме: Убеждението за самодостатъчност се „подкрепя” от 

манифести, които произволно интерпретират морални парадигми, свър-
зани с дълга, прошката и вярата. Възраженията срещу тези убеждения в 
случая са аргументирани от основните  положения на хетерономната 
етика, както и от психологичните последици, до които те могат да 
доведат. 

Ключови думи: хетерономна етика, самодостатъчност, дълг, 
прошка, вяра. 

 
THE SELF-SUFFICIENCY – BELIEFS AND OBJECTIONS 
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Summary: The belief in self-sufficiency is "supported" by manifests that 

arbitrarily interpret moral paradigms associated with the debt, forgiveness and 
faith. The objections to these beliefs in this case are well-grounded by the 
underlying principles of the heteronomous ethics as well as by the psychological 
consequences to which they may lead. 

Keywords: heteronomous ethics, self-sufficiency, debt, forgiveness, faith 
 
I. Въведение и тематична постановка 
1. Приблизително от края на миналото и от началото на новото 

столетие неусетно се наложи нова стилистика на изразяване на 
ценостни убеждения, която завладява голяма част от младите хора, 
и по-специално тези, които смятат себе си за успешни. Това е сти-
листиката на клишираните фрази, които се повтарят като „нрав-
ствени” манифести (обикновено при публични изяви) с претен-
цията, че изразяват действително, достойно и задълбочено отноше-
ние към мястото и ролята на индивида в обществото, а именно – 
неговата самодостатъчност. Макар и да са масово разпрост-
ранени, те не произтичат от някакво „учение”, „движение” или 
кодекс. Те всъщност изразяват убеждения, които не се гарантират 
от морални авторитети, но се отстояват така, все едно са резултат и 
„придобивка” на „собствено” усилие. Те не представляват система, 

mailto:boi4ev@abv.bg
mailto:boi4ev@abv.bg
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нямат характер на критика, не се подкрепят от аргументация. 
Самодостатъчността шевства и превзема моралните устои на 
обществото, без то да му противопоставя нищо. По същество 
убежденията за самодостатъчност са квазиморални, произволни 
ценностни интерпретации, еклектично съчетаващи цяла палитра 
ефектни цитати, изрази и образи, взети „назаем” или направо 
експроприирани – като се започне от релативизма и нихилизма, та 
се стигне до ню ейдж. Аз няма да се спирам  на техния произход, 
нито пък ще анализирам обстоятелствата, довели до тяхното 
налагане. Ще се огранича до три убеждения, свързани с дълга, 
прошката и вярата, а от тях – ще отделя повече внимание на дълга. 
Избрал съм възражението като подход, тъй като обичайната 
систематична критика предполага да се започне от характера и 
особеностите на убеждението за самодостатъчност, които тук няма 
да бъдат разисквани. Същевременно, искам да подчертая, че 
възраженията (ми) са принципни – те са от позициите на една 
хетерономна етика срещу несъстоятелната (и принципно несъстоя-
ваща се) етична автономност на самодостатъчността. 

2. Редуцираният „набор” от манифести на самодостатъчността, 
на които ще се възразява, са свързани с: а/ убеждения за дълга:   „На 
никого нищо не дължа”, „Дължа всичко на себе си”; б/ убеждения за 
прошката: „Най-важно е да простя на себе си”, „Нищо лошо не съм 
направил, за да искам прошка”; в/ убеждения за вярата: „Вярвам 
само в себе си (в своите възможности, в своя талант и пр.); „Нямам 
вяра на никого”, „Вярвам, че има нещо, някаква сила.” Възра-
жението не е анализ на убеждението, но не е и просто негово 
отрицание. То представлява конструиране на противоположна 
позиция, която, за разлика от убеждението за самодостатъчност, е 
систематична и основателна, а със самото това – убедителна. 

 
II. Самодостатъчност и дълг 
1. Убежденията на самодостатъчността за дълга 
Убежденията на самодостатъчността за дълга, заявени в 

манифестите (1) „На никого нищо не дължа” и (2) „Дължа всичко на 
себе си” са амбивалентни като разбиране и деонтофобни като 
отношение. Разбирането на дълга в (1) изразява чувството за пре-
небрегнатост, което може да се компенсира само с пренебрежение – 
предпоставя се „собствената” нищожност в очите на другите, а с 
това и нищожността на това, което се дава и което се получава от 
тях. Нищожността не е на дълга, а на отношението – аз нищо не 
дължа, защото нищо не съм получил; но нищо не съм получил, не 
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защото съм (както се струва на „подателя”) „нищо”, а защото 
„подателят” е „нищо-жество”. Съществува „нещо” като дълг, което 
никога не се изпълва с дължимото си съдържание, не защото аз 
съм неблагодарен длъжник, а защото не мога да вляза във 
функцията си именно на длъжник. Като пренебрегнат и лишен от 
това да дължа, аз като че ли влизам в правото си да взисквам 
признаването ми като не-длъжник и не-дължащ; не просто 
освободен от дълг, а автономно (не изначално, по предопределение, 
а от мен, заради мен) не-дължащ, т.е. – самодостатъчен. Според (1) 
дългът съществува като даване, получаване, натрупване и въз-
мездяване на екзистенциален ресурс, но той е отчужден и несъстоя-
телен в контекста на самодостатъчността. Заедно с това (1) не 
допуска вменяването на дълг нито от вън (индивидуално или 
институционално), нито от вътре – като работа на съвестта. 

В разбирането на (2) акцентът е поставен върху дълга като 
форма на придобиване, като заслуга. „Дължа на себе си” означава, 
че всичко дадено и получено е от мен и за мен. Дългът дори не е 
отношение между мен и другия, той е обърнат навътре и вече не е 
ангажимент, а самодоволство. За убеждението на самодостатъч-
ността изпълняването на дълга към другите е разхищение, към себе 
си, обаче – достойнство. С това той престава да бъде онова, което 
наричаме дълг. Страхът от автентичната дължимост в това 
убеждение вече не е чрез опразването на дълга от съдържание, а 
чрез заявяване на неговата безпредметност. Щом всичко дължа на 
себе си, то вече аз не само нищо не дължа на другите, но и няма 
никой, на който да дължа каквото и да е. Евангелската притча ясно 
показва несъстоятелността на това убеждение: „...на един богат 
човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и 
казваше: какво да направя? няма де да събера плодовете си. И рече: 
това ще сторя: ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и 
ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата 
си: душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, 
яж, пий, весели се. Но Бог му рече: безумнико, нощес ще ти поискат 
душата; а това, що си приготвил, кому ще остане? Тъй бива с 
тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.” (Лук. 
12:16-21) 

 
2. Възражение от позициите на хетерономната етика 
2.1. Хетерономна и автономна етика 
Понятията за автономна и хетерономна етика са достатъчно 

добре дефинирани (виж: Мандзаридис 2011), макар да предпочитам, 
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но само във връзка със самодостатъчността, да говоря за 
автономен (квази)морал, а не толкова за етика или нравственост. 
Хетерономна е етиката, която постановява, че „законът”, върху 
който се основава нравствената оценка, се налага от някакъв 
външен авторитет, с религиозна или друга тежест” (Мандзаридис 
2011: 100), а не от индивида (от волята му, желанията му, пред-
ставите му и т.н.). Това, както ще се види, не пренебрегва въпроса 
за свободата, тъй като нравствения закон (вроден или даден) не е 
нито насила вменяван, нито поробващ човека. Максим Изповедник 
в обръщението си към Таласий казва, че сътворяването на човека по 
Божий образ и подобие „...не го принуждава да постигне целта на 
своето съществуване (обожението – б. м. Б. Б.)... и е свободен да 
пренебрегне, дори да преобърне йерархията на битието, като сам 
създаде божество по свой „образ и подобие” (Цит. по: Мандзаридис 
2011: 102). Нещо повече, човекът е свободен дори „да обожестви 
себе и да стане мярка, с която да съди всички неща, а като върши 
това, той смята, че утвърждава своята свобода и автономия.” 
(Мандзаридис 2011: 102)  

 
2.2. Подходи на възражението 
Възражението през „оптиката” на хетерономната етика може 

да започне и да се изгради чрез едно размишление върху дълга. 
Основанията за него не изглеждат толкова надеждни, пък и 
очакванията сякаш не са твърде големи. Това навярно идва и от 
впечатлението, че хетерономната етика има по-изразен деонтичен 
характер, което ѝ задава по-голяма практическа насоченост; докато 
доминацията на телеологичния код в автономната етика ѝ задава 
пък по-теоретичен характер, макар нито едното, нито другото да са 
съвсем верни. Във всеки случай, първо, хетерономната етика не се 
занимава само с дълга, но и с целите; второ, тя не е само приложна, 
но ѝ ангажира размишлението. 

Истина е обаче: темата за дълга изглежда твърде очевидна, за 
да си заслужава върху нея да се разсъждава. Човек има твърде 
много задължения (семейни и професионални, управленски и 
изпълнителски, финансови и юридически), които му се вменяват от 
различни персони, групи и институции. Той може да се ангажира с 
тях, да нехае за тях, да иска разсрочването или опрощението им. Та 
за какво тук да се размишлява? И изобщо, нужно ли е да се 
размишлява за дълга – не е ли въпрос той на воля и действие, които 
не се нуждаят от философски дебат (дори и заради възражението на 
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убеждението на самодостатъчността), а от резултат? Сигурно до 
голяма степен е така. Но, от друга страна, с оглед на поставената 
задача, тази практическа очевидност не ни ли води и до объркване, 
до смесване на дълга с други феномени на човешкото поведение и 
човешките взаимоотношения; до подмяната на духовния му смисъл 
с привързаностите и пристрастията; до противопоставянето му на 
свободата, т.е. – пак до съмодостатъчността?  

За да излезе от зоната на (квази)моралното, дългът може да се 
реализира, именно като морално отношение, само когато бъде 
осъзнат. Съзнанието за дълг означава, че човек е наясно със 
смисъла и значението му за собствения си живот: живот в Бога и 
живот с другите. Без осмисляне (т.е. – размишление) на дължимото 
поведение не може да съществува дълг, защото тогава всичко, което 
човек прави, ще се подчинява на някаква външна (извън човека) 
необходимост, която той сляпо (без да я схваща) ще следва. Нито 
дългът е програма, кодирана в поведението на човека, нито той е 
машина, която автоматично я изпълнява. Ето защо, мисля, че поня-
кога, но особено в контекста на темата, е нужно да се разсъждава 
върху дълга, въпреки неговата очевидност. 

 
2.3. Аспекти на възражението 
Дългът е вътрешно присъщ на човека и това се изразява в 

специфичното му (не-безразлично) отношение към източниците, 
факторите и условията на неговия живот. 

23.1. Човек (като индивидуалност и личност) не е „случайно” 
същество. А дали той, въпреки че не е случаен, все пак не е 
изоставен или захвърлен в света, както смятат екзистенциалистите? 
Защо човек може да бъде захвърлен и изоставен, а пред и за другите 
живи същества този въпрос да не стои? Да бъде случайно нещо, 
означава да не може да схваща съществуването си като 
съществуване, да бъде безразлично към него. В този смисъл, 
колкото и добре да са селектирани, растенията и животните са 
случайни в съществането; а колкото и да е безгрижен (което в 
случая е много различно от безразличен), човек все пак е ангажиран 
със съществуването си. Затова никой не е случаен за самия себе си. 
Дори и да съм захвърлен и изоставен, това не се обуславя от моята 
случайност, а от други впоследствие появили се обстоятелства. 
След като не съм подминат от съществуването и мога да бъда, аз 
вече няма как да бъда случайно захвърлен и изоставен; „да бъда 
случаен” е оксиморон. 
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Но след като не съм „случаен”, аз по някакъв начин съм 
зададен в съществуването, по-точно – съществуването ми е 
зададено, защото аз няма как да съм се самозадал, нито има как да 
съм „бил” и да съм си „дал” съществуване. Сиреч, човек не се е 
„самосъздал” – не по негова воля, не по негов „проект” е същест-
вуването му. Заради това „естествената” връзка с битието му е чрез 
дълга, а не чрез някаква друга – тъкмо случайна, обвързаност.1 
Посредством дълга човек отдава заслужено признание на всичко, 
което: а/ има изключително значение за неговото битие, същест-
вуване, живот; б/ което му е дадено свише, т.е. от източник извън 
него; в/ което той притежава като придобито не от самия себе си. 

2.3.2. Затова, на първо място за човека в отношението на дълга 
е източникът на живота. А това е неговият Творец, Който го е 
създал като венец на творението, уподобил го е със Своя Образ, 
въпреки грехопадението не го е оставил да погине, възлюбил го е и 
е пратил Своя единороден Син, за да го спаси. Това е единствената 
и най-здрава основа на съществуването, която човек получава като 
дар – живота, любовта от Бога и надеждата за спасение. Към тази 
основа именно е посоката на човешкия дълг, защото в 
деонтологичния си аспект хетерономната етика приема, че 
съществуващото съвпада с необходимото. Йерархично този дълг 
стои най-високо, защото той не е свързан с преходни и създадени от 
човека системи от норми. Той е екзистенциален дълг, без който 
човешкият живот, колкото и добре да е устроен, е несъсредоточен 
по посока на спасението. Параметрите на този дълженствуващ 
живот2 се определят от Божиите заповеди, както и от 
Евхаристийните правила и изисквания на Църквата. Този дълг има 
духовен (а не тварен) характер, неподменяем е от каквито и да е 
„частни” задължения, макар в морален план да може да се 
„редуцира” до всяко едно конкретно действие и деяние на хората. 

2.3.3. На второ място са, да ги наречем условно, факторите в 
човешкия живот – те определят нравственото поведение на 
индивида. В най-общ план такъв фактор е другият – този, без който 
и ние няма да сме; този, който е граница и продължение на същест-
вуването ни; този, който е екзистенциално близо (ближният). Онзи, 
                                                 
1 Тук примерите са много и разнообразни: фетишни привързаности (към предмети, 
дрехи, коли и пр.), пороци (хазарт, наркотици, алкохол, цигари, секс), психични 
пристрастия (мании, паранои, властолюбие, славолюбие) и др. 
2 Наричам го така, защото човешкият живот не е само поведение, не е само явяване 
пред другите, той е живо общение в Бога с другите чрез Църквата. 
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с който сме заедно в съществуването и го споделяме по съкровен 
начин; следователно – нему дължим споделянето и на духовния 
дълг. Тук екзистенциалните фактори на дължимото поведение могат 
да се разглеждат в два типа отношения: персонални – родителски 
дълг, синовен дълг, приятелски дълг и пр.; социални – семеен дълг, 
професионален дълг, воински дълг, дълг към Отечеството. 

2.3.4. На трето място – дългът е свързан и с условията, при 
които той бива вменяван, следван и изпълняван. Това, преди всичко 
е правната система, но заедно с нея – всички легитимни социални и 
професионални институции и организации, които лимитират 
поведението на своите членове чрез различни нормативи и кодекси. 

2.3.5. Така погледнато „йерархията” на дълга се основава върху 
благото на живота, дадено ни от Твореца, „свежда” се до 
социалните и персонални фактори и се осъществява в условията на 
изискуеми нормативи; т.е. – дългът ни се „представя” като йерар-
хична система, която изключва „аморфната” очевидност или субек-
тивния произвол. 

„Доверяването” на последните две (очевидност и произвол) 
може да доведе до деонтичен ексцес, особено проявление на който 
е убеждението на самодостатъчността. Вариантите за това са поне 
три. Първият се изразява в пренареждането на приоритетите на 
дълга, а именно – когато условията (т.е. – кодексите, правилата, 
нормите) се приемат като определящи и подчиняващи факторите, 
тогава не остава място за духовното осмисляне на дълга. Това е и 
основния принцип на книжниците и фарисеите (Евангелските 
текстове многократно го потвърждават) – безпрекословно (често и 
лукаво) спазват буквата, но са слепи за духа на закона. Вторият 
профанизира дълга – когато заради тварния дълг бъде забравен 
духовният. Типичен пример в това отношение е подмяната на 
поста (като следване на духовния дълг, свързан с онтологичната 
цел – спасението) с диета (като свеждане на дълга до конкретна, 
временна и преходна грижа за тялото и здравето). А третият го 
обезсмисля – когато правилата се приемат като формални изисква-
ния и се изпълняват формално – според интереса. Така стигаме до 
максимите на самодостатъчността: а/ нихилистичната „Не съм 
длъжен на никого с нищо”; и б/ конформистката „Правя го не по 
задължение, а заради себе си и защото е в мой интерес”. 

2.3.6. Човек не е случайно същество, но заедно с това той и не 
попада в случаен свят. Той заварва свят, който е в някаква степен 
„изграден”, заварва някакво налично „положение на нещата”, при-
чините и основанията на което той не може да промени. Съще-
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временно, това „положение на нещата” не е хомогенно, еднородно. 
В „заварения” от човека нееднороден свят могат да се открият както 
дълбоки, необходими причини за съществуването му (и на света, и 
на човека), така и случайни (повърхностни, преходни) обстоя-
телства, които не обуславят нито единството на света, нито смисъла 
на живота, но които (поради своята „непосредствена видимост”) се 
натрапват като доминиращи в човешката ситуация. Въпрос на 
субективно отношение е, как човек диференцира и оценностява 
тези „съставки” на наличния свят. Дали вижда „корените” на 
Традицията (която актуално и живо гарантира единството на про-
менливото и текущо настояще), или се отдава на „злобата на деня” 
и загубва всякаква „опорност” и „надеждност” на живота си.  

Следователно, дългът не е само някаква външна необхо-
димост, която задължава човек да постъпва „така” или „иначе”, той 
е въпрос и на избор – именно затова в дълга човек реализира и 
своята свобода. А след като сме свободни, значи сме и отговорни за 
своя избор. Защото именно ние избираме дали да служим на Бога 
или на мамона (вж.: Мат. 6:24), дали да понесем „благото иго” на 
Спасителя или да се погубим, като станем „роби на греха”. В този 
контекст осмислянето и следването на дълга (в неговата 
йерархичност и комплексност), се превръща в аспект на свободата 
на волята. В този аспект от разбирането на дълга (и конструирането 
на възражението) отпадат както външните „причини“, така и 
вътрешните своеволия, иначе казано – идолопоклонничеството и 
себелюбието. 

2.3.7. Възражението на самодостатъчността през темата за 
дълга би останало недовършено, ако не се засегне още един аспект, 
а именно – моето отношение към дълга на другия. Както се видя 
по-горе, в дълга ние сме заедно с другия (с ближния), но тая 
заедност не е съревнователна, конкурентна, не е състезание кой ще 
изпревари другия (дори когато се прави „в угода на Бога“). В тая 
заедност ние се уповаваме на Божията помощ, но заедно с това 
даваме и искаме подкрепата на ближния. Така, колкото и пара-
доксално да звучи за „злободневния” разум, а заедно с него – и за 
убеждението на самодостатъчността – смирението, даването и 
„просенето” на прошка са най-здравият мост, който свързва дълга 
и свободата в целостта на личността. С това се осъществят и 
словата в Господнята молитва: „...и прости нам дълговете ни, както 
и ние прощаваме на длъжниците си...” (Мат. 6:12). Което пък води 
до следващите аспекти на възражението.  
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В заключение: дългът поддържа екзистенциалната кондиция на 
човека, защото не позволява да се забрави, че не сме самодоста-
тъчни. Затъването в дългове, пренебрегването или вменяването им, 
осигуряват не самодостатъчността, а отчуждението, изолацията и 
самозабравата. Жизнеността на дълга е неосъществима без работата 
на съвестта и действието на прошката. 

 
III. Самодостатъчност и прошка (бележки) 
Тъй като вече съм разисквал въпроса за прошката (виж: Бойчев 

2015) и въпросната разработка е органична част от по-широкото 
експлициране на темата, ще си позволя да направя само някои 
бележки, свързани главно с едно изследване (виж: Сарийска 2014), с 
което се запознах след публикацията и затова не бе отразено в нея. 

 
1. Убеждения на самодостатъчността за прошката 
Убежденията на самодостатъчността за дълга, заявени в 

манифестите (3) „Най-важно е да простя на себе си” и (4) „Нищо 
лошо не съм направил, за да искам прошка” са свързани с раз-
бирането на прошката като аналитична и синтетична и с разрива в 
комплекса „грях-прошка“, което по същество я дефектира. Анали-
тичната редуцира греха до отделен акт и го омаловажава, а 
синтетичната подвежда греха под някакво право (или кауза, дори 
идеология) и го оправдава. Самите манифести, подобно на тези за 
дълга, заявяват прошката в отношението към себе си като акт на 
възнаграждение и възстановяване на справедливостта (3), а към 
другия – като нищожност и незначителност. (4). 

 
2. Някои моменти на възражението 
2.1. Грехът 
„Грехът е допускане на зло, а това пряко променя битието. 

Човешкото съществуване е насочено към цялостност, единност, 
смисленост. Допускането на зло е в ущърб именно на тези 
характеристики на битието. То е допускане на отрицание, а отри-
цанието прави цялото – едностранчиво; единното – противоречиво, 
сложно (съставено от взаимно изключващи се елементи); смис-
леното – проблемно. Онтологичната последица от греха е у-сложня-
ването (раздвояването) на битието. Поради това и онтологичното 
значение на прошката е възстановяване целостта и единството на 
битието, т.е. – простотата на съществуването.“ (Бойчев 2015; 
Янакиев, 2003) 
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2.2. Какво не е прошката? (бележки по: Сарийска 2014:7-31) 
2.2.1. Прошката не е забравяне. Пол Рикьор казва, че прошката 

не заличава следите от причиненото, а само болезнения достъп до 
тях (Рикьор 2006).  Прошката не заличава, нито „поправя“ миналото 
онтологично. Тя е начин за помирение с миналото, чрез 
освобождаването от дълга към него. 

2.2.2. Прошката не е извинение. Тя не е признаване на невин-
ността, нито е „обсебена от безпокойството да търси невинността“ 
(Сарийска 2014: 9), а акт на доверие. Отказът от обвинението и от 
осъждането в прошката, не е заради невинността на другия, нито 
заради нашето чувство на вина, а заради възможността проща-
ващият и простеният да се преобразят, да постигнат друг 
екзистенциален статут. 

2.2.3. Прошката не е отричане. Важно е да се подчертае - на 
греха (защото тъкмо грехът е отричане и се изявява чрез отрица-
нието). Но не е подминаване или омаловажаване на греха. Акцен-
тирането върху греха, а не върху нараняването е заради необхо-
димостт да се различава субективното чувство за нараненост 
(обида, осъждане и т.н.) от греха, нарушаващ онтологичния 
(битийния) ред, който е всеобщ. Той е допускане на зло, независимо 
от субективната оценка! 

На осъждане подлежи грехът, тъкмо защото той дефектира 
(„подяжда“, по термина на Калин Янакиев) битието, разрушава го, 
корозира го. Затова прошката е насочена към грешника, а не към 
греха. Към грешника – за да може той да се освободи от греха си. 

И така, прошката започва с признаване на греха, на преживя-
ванията, свързани с греха и на последствията от греха (нараняване, 
разкъсване, раздвояване, разрушаване), докато непризнаването на 
греха и на неговите последствия, вече от психологична гл.т. може 
да се изрази в различни форми, като изтласкване, отричане, 
презрение и др. п. 

 
2.3. Какво е прошката? 
Три характеристики на контекста, в който се разгръща 

прошката: 
2.3.1. Интенционалност - насоченост от мен към другия. 

Интен-ционалността дава възможност да отделим грешника от 
греха. Даването на прошка е белязано както от разбиране, така и от 
отказ от отмъщение, от възмездие. С това прошката прекъсва по-
следователността от причини и следствия (което може да продължи 
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безкрай и чрез което се „оправдава“ греха) и по този начин 
обезсилва злото. 

2.3.2. Саморефлексията (тя е обратното на самодостатъч-
ността) - фокусът към мен самия, мисленето, което се насочва към 
себе си. Ние схващаме самите себе си не само като прощаващи или 
осъждащи, а и собствената си греховност. Това е контекстът на 
искане на прошка. 

2.3.3. Покаянието, т.е. преобразуването, преобръщането, изли-
зането от греха - то се осъществява и когато давам, и когато искам 
прошка. 

 
2.4. Принципи на прошката. 
2.4.1. Принцип на милостта – чрез милостта се прекратява 

разрушителният ред на последователността: грях – разрушаване 
(несправедливост) – възмездие. Частен и особен случай на 
възмездие е отмъщението. То се преживява като справедливост, но  
а/ чрез него не се възстановява разрушеното; б/ то може да 
предизвика нова несправедливост, а чрез нея – да активира злото и 
греха. В този смисъл милостта е радикален отказ от справед-
ливост; чрез нея а/ се преодолява несправедливостта и б/ елимини-
рат се изискванията за възстановяването ѝ (на справедливостта) 
чрез възмездие и отмъщение. 

2.4.2 Принцип на преклонение пред живота. Разрухата на греха 
дефектира битието, води до отчаяние и безнадеждност, т.е. до 
тотално съмнение в това, че дефектността може да се преодолее, а 
животът да възстанови пълнота си. Преклонението пред живота го 
разкрива като по-силен, като заслужаващ да се живее, независимо 
от сполетелите ни страдания, нещастия и лишения. 

2.4.3. Принцип на преодоляването на егоцентричността и въз-
становяване на целостта (на битието) с другия. 

2.4.4. Принцип на отделянето на грешника от греха. 
 
IV. Самодостатъчност и вяра (конспект) 
 
1. Убеждения на самодостатъчността за вярата 
1.1. (5) „Вярвам само в себе си.“  
1.2. (6) „Нямам вяра на никого.” 
 
2. Моменти на възражението 
2.1. Вярата 
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2.1.1. Апостол Павел: „А вяра е жива представа на онова, за 
което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда.“ (Евр., 
11:1) 

2.1.2. Предмет на вярата – вярата не е абстрактна, нито 
безпредметна, тъй като, ако беше такава, ние нямаше да разбираме 
какво е отпаднало от нас, какво сме загубили от целостта си. 
Предметът на вярата винаги е ясен и безпроблемен, той не може да 
зависи от настроенията, емоциите и плановете ни, т.е. той не може 
да бъде “технологичен” (виж: Кураев 2007), не може да се променя 
от житейските обстоятелства и в този смисъл – вярата не може да 
бъде ad hoc. За православния християнин предметът на вярата е 
формулиран в Символ на вярата, установен на първите два 
Вселенски събора (Никейски – 325 г., Цариградски – 381 г.). 
Символ на вярата съдържа 12 члена, които постановяват именно 
ясно и безпроблемно това, в което вярваме. 

 
2.2. „Средства“ на вярата, тяхното значение и цел 
2.2.1. Молитвата, нейното значение и цел. 
2.2.2. Постът, неговото значение и цел. 
2.2.3. Изповедта,  нейното значение и цел. 
2.2.4. Евхаристията, нейното значение и цел. 
(Градев 2013; Янакиев 2017) 
 
2.3. Псевдо-вярата 
Грешката в убеждението на самодостатъчността е, че онова, 

което може да бъде верифицирано, няма как да е предмет на вяра: 
а/ защото е достъпно в опита; б/ защото е с ограничена валидност и 
достоверност. Вярата в емпиричното е “вяра” (в кавички) и фактът е 
факт, защото в него не трябва да се вярва, а е нужно само да бъде 
установен. Затова, когато казваме, че вярваме в себе си, в другите, в 
правителството, парите и т.н., ние не удостоверяваме своята Вяра, а 
само емпиричните ограничения на съществуването си. Вярващият в 
крайното, установимото и преходното не е религиозен, такъв е онзи, 
който вярва във вечното и трансцедентното.  

 
2.4. Патология на вярата 
2.4.1.Атеизъм. 
2.4.2. Фанатизъм. 
2.4.3. Суеверие. 
2.4.4. Езичество, неоезичество и сектанство. (Градев 2015; 

Янакиев 2017) 
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СТРАТЕГЕМАТА „ПРОДУКТИВНО ВЪОБРАЖЕНИЕ“:  
ОТ КАНТ И НАСАМ 

 
Ивайло Лазаров1 

 
Резюме :Докладът проследява логиката и иманентната история 

(инкорпорирана в релевантни теоретични модификации) на развитието 
на концепта „продуктивно въображение“ в порядъка на модерните и 
някои постмодерни философски и психологически проекти, използващи 
методи, ориентирани към критиката. Обоснована е последователно 
стратегическата евристична насоченост на концепта в областта на 
критическите теории и методологии. Разгледани са някои значими 
аспекти от синтеза на продуктивното въображение, отнасящи се до 
неговите трансцендентални корени, като например връзката му с 
времето, антропологичната образност и специфичния му орган, който в 
основоположения тематичен контекст следва да се мисли като органон, 
а не като част от организъм 

Ключови думи: продуктивно въображение, репродуктивно въобра-
жение, трансцендентален синтез, време, схема, органон 

 
THE STRATEGEM OF “PRODUCTIVE IMAGINATION”:  

FROM KANT AND SO FAR 
 

Ivaylo Lazarov1 
 
Summary: The report follows the logic and immanent history 

(incorporated into relevant theoretical modifications) of the development of the 
concept of "productive imagination" in the order of modern and some 
postmodern philosophical and psychological projects using critically oriented 
methods. The strategic heuristic focus of the concept in the field of critical 
theories and methodologies is consistently justified. The text represents some of 
the main aspects of the synthesis of productive imagination regarding its 
transcendental roots, such as its relation to time, to anthropological imagery 
and also its specific organ that (in the principal thematic context) should be 
thought as an organon, not as part of an organism. 

Key words: productive imagination, re-productive imagination, transcend-
dental synthesis, time, scheme, organon 

 
Въпросите, които ме интересуват в този доклад, са транс-

цендентални (но това не означава, че преднамерено ще абсолю-
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1 Varna Free University, Varna town, Bulgaria, e-mail: filosofivo@abv.bg 
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тизират метода на трансцендентализацията): Как ефектира въобра-
жението през саморефлексията? Как си въобразяваме всичкото, 
първопресрещайки знака за себе си? Защото е очевидно: „всичкото“ 
извечно изтича в системната последователност или безплодната 
анархия на образи; каквото и да има извън явяването на образ, то 
вече е съотносимо с образа; т.е. всяко евентуално надмогване на 
образността чрез вече вторичните процедури на философската 
маргинализация е било издействано вследствие на предварителната 
страдателна изнемога от (сблъсък, обсебеност от) образа. В този 
смисъл синоптиката на образи не е изначално различна от самото 
въображение: „Въображението – забелязва Жак Дерида – е за цял 
живот способността за само-афекция от собственото си пред-
ставяне.” [Дерида, 2001: 276] Според Дерида „това трае целия 
живот, няма живот вън от тази автоафекция, няма живот, незаразен 
със смърт“, доколкото нашата отпадналост до образа, макар и 
вторично, вече е извикала философския жест за самата смърт на 
образа.2 „Смята се – забелязва Г. Башлар, – че въображението е 
способността да се формират образи, а то е по-скоро способността 
да се деформират образите, предадени от възприятието. То е преди 
всичко способността да ни освобождава от първоначалните образи, 
да ги променя. Ако няма промяна на образи или неочаквано 
съединение на образи… няма действие на въображението. Ако 
настоящият образ не ни кара да мислим за отсъстващ образ, ако 
случаен образ не предизвиква разточителство от необичайни образи 
или експлозия от образи – няма въображение, а възприятие или 
спомен за възприятие.” [Башлар, 2007: 15]. Така горепосоченият 
жест телеологично се оказва нещо като „първа поза“ (purpose, англ.: 
цел) на едно деконструктивно въображение, в чиито синоптични 
граници наличното не е общозадължително, произходът и значе-
нията на образите не са гарантирани, а емпиричността на опита е 
процедурно следствие от упованието в мнима самотъждественост 
на образите откъм упорството на повторенията (в уредбите и 
последствията на също толкова мнимата културна памет). Този 
доклад ще прокара методологични деконструкции на тривиалното 
понятие за въображение преди всичко с оглед на разбирането за 
                                                           
2 „Образът тогава може би ще се явява като нещо, през което другият е вписан 
в мен още преди да има „мен” (а значи вписване със същия жест на собствената 
ми смърт като нещо, което не може да бъде собствено мое, като нещо, което ме 
раз-своява, смъртта на другия), а въображението – като способност, въвеждаща 
смъртта и другия като конститутивни за аза.“ [Тенев, 2013] 
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чиста продуктивност на въображението (спонтанност, самопо-
раждане), но също и разбирането за въображението като просто 
репродуктивна способност. В такъв дух биха могли да прозвучат 
стратегии спрямо въображението като господство и овладяване на 
другия и на различието; въображението като производство на 
единство, като „мощ на единството” [Тенев, 2013] и т.н.  

Продуктивността като времепроизводност. Интересът на 
Кант спрямо темата „продуктивно въображение“ е свързан с 
въпроса: Как правим понятията си сетивни? Нека припомним, че 
за Кант предметът на познанието се изгражда в познанието, но той 
не изхожда от него, не го създава – това е така, понеже нагледът не 
се създава, а се дава. Това не е „творене от нищото“, както при Бог 
[срв. Кант, 1992: 128], а творене с оглед на психичната обработка 
(с оглед на трансценденталната съдна способност и свързаната се 
нея синтеза на продуктивната способност за въображение) – 
„творящо представяне“. Чрез него предметът „се конституира 
посредством екстатичното стоене в един надхвърлящ (трансцен-
диращ) наличното хоризонт“ [Раденков, 2011]. Според току-що 
цитирания автор особен Кантов принос обаче е излагането на 
разбирането, че 1) „понятието (Begriff) изначално не е абстрактен 
смисъл, а „действие“, състоящо се в с-хващане, улавяне, овладя-
ване на някакво съдържание, т.е. чистите понятия изразяват 
априорните условия за превръщането на опитните съдържания в 
предмет на познание“; 2) „правило, съгласно което предоставените 
от нагледа разпилени представи биват включени в обща 
взаимовръзка“ [Пак там]. Така душевната способност, която 
придава предварително единство на съдържащите се в нагледа 
явления, за да ги направи съответни на единството на понятието, се 
нарича способност за въображение (Einbildungskraft). Тя посред-
ничи между сетивността (способността за наглед) и разсъдъка 
(способността за мислене) и представлява въздействие на втория 
върху първата, т.е. създаваният от нея синтез се основава на синте-
тичното единство на самосъзнанието.3 По-конкретно, способността 
за въображение посредничи между понятието и нагледа, продуци-
райки представи, които се наричат схеми4. Тези медииращи пред-
стави са чисти, неизвлечени от опита, и все пак сетивни, при-
                                                           
3 Двата вида синтез на многообразното в нагледа според Кант: фигурален и 
интелектуален. 
4 Схемата е „монограма на чистата априорна способност за въображение“ [Кант, 
1992: 229]. 
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надлежащи на нагледа. Схемата е „представата изобщо“, доколкото 
предметът, който се явява в некласическия логически хоризонт – 
този на трансценденталното мислене – е именно явяване като 
„предмет в идеята“, схемата като род, която репрезентира „други 
предмети според систематичното им единство посредством отноше-
нието към тази идея, следователно косвено“ [Кант, 1992: 628-9; вж. 
специално Димитров, 2004: 224]. Схематизиращата функция на 
трансценденталната способност за въображение се упражнява преди 
всичко през априорната форма на времето – според Кр. Енчев 
„априорната синтеза на способността за въображение като транс-
цендентална схема се опира на отношенията по време във функция, 
опосредяваща връзката между чистите сетивност и разсъдък (к.м. 
– И.Л.). Постоянното на разсъдъка и едновременното на прост-
ранството са подобни в това, че условието за единство на съзна-
нието е приложимо във всеки един момент като последователност, а 
едновременно представените части на тяло в пространството са 
реализация на последователното им прибавяне едно към друго като 
съдържания на моментни единства. Без схемата на времето5 би 
имало дихотомичност на единство и множество, защото послед-
ното никога само по себе си не би получило регулативната 
квалификация на тоталност (болдваното пак м.)“ [Енчев, 2006]. 

Продуктивността на способността за въображение според 
Кант, следователно, е в това, че конструира представи, извън 
които е невъзможно единството и удържането на опита. Едва 
удържането като запазване на миналото, на току що различеното, 
конституира „образ” (изчистеният, обработен образ е понятие). [Вж. 
Вацов, 2003: 181] В класическия метафизичен контекст на едно 
                                                           
5 За разлика от пространството, което е иманентно-нагледно условие за конфи-
гуриране на опита, времето е априорната форма на всички нагледи, дадени в 
последователност чрез вътрешното сетиво [По въпроса – вж. специално Стоев, 
2005: 96], което ни представя и самите нас като „съ-стояние”; само по себе си то не 
съществува, а е само отново тип отношение между действителни сетивни актове, 
които не биха изпъкнали без неговата форма. В Кантовата синоптична трактовка 
„времето става пространство, доколкото пред-стоящото в него вече е налице в 
представата, пред-видено е (видяно е предварително подобно на разпознаваем 
обект в далечината) и само остава да бъде достигнато чрез преброждането на един 
ландшафт от подобни дадености. Обратно, пространството се превръща в абсо-
лютна „вътрешност“, тъй като свеждайки всичко до материализация на своите 
представи, не срещайки предел в нещо, което стои отвъд контрола му, Азът не спо-
деля света, не си срещу-стои с нищо, т.е. за него няма нищо „външно“ [Раденков, 
2011]. 
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дадено само по себе си, несподелящо взаимовръзки биващо, схе-
мата се мисли екземплярно6 (какво), т.е. съдържателно посредством 
разбирането на битието като наличие. Но ако битието – подобно на 
Хайдегер7 – се мисли като събитие, а в психологически план – 
изцяло и само в границите на преживяваща ситуация, схемата се 
преинтерпретира от феноменологията не съдържателно, а чисто 
формално, според начина (как), по който управлява конкретното, 
случващото се тук-и-сега „представяне“. Такова „как“, което над-
хвърля и управлява „погледа“, е именно хоризонтът. Бидейки 
необозрима в своята цялост и определяща „зрителния кръг“ мрежа 
от взаимни препращания, хоризонтът като схема дава „правилото“ 
не по отношение на това, което нещо е, а по отношение на онова, 
което то не е, т.е. тя не описва нещото позитивно като налично, 
непосредствено самотъждествено, а го представя „апофатически“ 
(негативно, редуктивно-критически), ек-стазно и откъм различието 
му, съ-образно една конститутивна за него конфигурация от 
съпринадлежности. И доколкото се схваща през хоризонтност: 
„Няма място преди рождението, нито след смъртта. Няма преди/ 
след: времето е разпростирането. Времето е внезапното появяване и 
изчезването, отиването/идването към присъствието: то не е по-
раждането, предаването, увековечаването“ [Нанси, 2003: 104]. Ето 
защо в указания не толкова типично Кантов, колкото феномено-
логично радикализиращ Кантовата иновация контекст, „ако 
въображението е отнасяне към непредопределеното като непред-
видимо, при което то предхожда себе си в образите, които (си) дава, 
тогава формите на въобразеното не могат да са предзададени. Нито 
субективните условия на опита за времето“ [Tenev, 2014]8. В този 
смисъл, продуктивността би следвало да покаже и да уважи 
методологично преди всичко общочовешки несъизмеримото – и 
преди всичко доколкото самото „общочовешко“ се въобразява 
функционално, откъм калъпа на трансцендентален схематизъм. 
Прочее, „нужно е отваряне към трансформиращи нови овременя-
вания. Това би могло да стане, ако въображението временно спре, 

                                                           
6 „Всяко обособяване на времето в независими и изолирани форми и явления е 
свързано с абсолютизиране на неговото значение и с възможността за една 
екстремално метафизична философска интерпретация.“ [Градинаров, 1996: 143] 
7 Вж. книгата му Кант и проблемът на метафизиката 
8 С иронично намигане към Ж.Ф. Лиотар цитираният автор в статията си разглежда 
парадокса на формулировката „въображението днес”, доколкото именно въображе-
нието е онова, което конституира „днес”, „сега” и местата като такива. 
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бъде изпразнено в едно празно обръщане към себе си, при което да 
тематизира самата непредопределеност на опита, който носи“ 
[Ibid.]. 

Въображение и синтез. Синтезът се самоудостоверява във 
властта на преднамерено прекъсващ анализ, доколкото от един 
момент нататък, подемайки критическата линия, сме престанали да 
се интересуваме от текущите опитни съдържания, а сме преориен-
тирали интереса си към формата на явяване на тези съдържания. 
Вече стана ясно, че във феноменологичен план това е по същество 
отдаване приоритет на въпроса „Как?“ пред „Какво?“. Синтезът е 
именно рефлексивно-критично прекъсване на съдържанието 
(аналите) на анализа до целостта, хомогенността и компактността 
на формата – на психологически език – респ. до душата. Тъкмо 
последната генитално, логосно, светоносно продуцира значима 
материя чрез смисъл и образ. Синтезът е продуктивен, защото е 
завръщащ и завършващ9, прекъсващ безадресното и безалтерна-
тивно самоцелно-аналитично разпиляване сред даденостите на 
средата и срединното положение; заедно с това той е и открива-
телски, евристичен, доколкото открива благодатността на прекъс-
натостта, преобръща слога, спира изтичащото време на напразните 
очаквания и безсмислени повторения, обръщайки опита и самото 
време към неговите източници във въображението. Така стигаме до 
самата цел на изследването:  да погледнем въображението като 
чисто отнасяне към самото себе си, което чрез деструктивната 
процедура на продуктивния синтез и чрез образа на себепред-
ставянето въвежда другия в себевостта, с което и започва да схваща 
времето през хоризонтност, като екзистенциална времевост [Вж. 
Хайдегер, 2005: 252]. Как става това и какви са неговите следствия 
ще изясняваме специално. Засега е важно да изтъкнем авто-хетеро-
афективния характер на въображението [Вж. Тенев, 2013], при-
помняйки в този контекст, че за Хусерл въображението се оказва 
по-ценно от възприятието поради примордиалността на субектив-
ния опит в неговата трансцендентална феноменология, но и отчи-
тайки, че заедно с това въображението все още не е изцяло вътреш-
но, както коректно (и в медиаторно съотношение вкл. с нагледната 
                                                           
9 Генеалогичното самооспорване на представата като световност през критика на 
възможния опит при Ницше е известно с името „вечно завръщане“, изразяващо 
актуално завръщащ се и завършващ синтез, оказващ се самооспорване на 
съдържанието на презентираното в самото процесуално (т)актуване през самата 
форма на презентиране. [Вж. Лазаров, 2015: 120-1] 
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естеза) го мисли Кант, понеже въвежда възпроизвеждане и 
репрезентация, които не са изначални, и следователно няма как да 
зачеркнат въпроса за репродуктивността. Нещо повече, Жак Дерида 
[вж. Дерида, 1996: 71-3] в радикализиращата си деконструктивна 
критика свързва този въпрос с фигурата на „чистото“ и „изначално“ 
повторение, превърнало се в телос на европейската метафизика, 
доколкото западното човечество „живее в ефекта (репродукцията – 
б.м., И.Л.) – сигурен, укрепен, конституиран – на повторението, на 
репрезентацията, на разликата, която укрива присъствието“ [Пак 
там, 71]. Тоест, репродуктивността не умира изцяло в Кантовата 
критика и Хусерловата „критика на критиката“ (разбирай, в крити-
ката на априоризма като такъв); според Дерида, репродуктивността 
се запазва в схемите на репрезентацията и повторението (което и 
гарантира цялата културна приемственост, целия генезис откъм 
природното в хоризонта на присъствието), с тази решаваща разлика 
обаче, че при деконструктивизма въпросната гарантност се 
забелязва не фигуративно, референтно (за Дерида, както и за 
Платоновия софист, образът е без референт!) и даже схематично10, а 
всякога конфигуративно (моментно-ситуативно) и откъм непроект-
ното различие между знак и означаване, при което се заличава 
приматът, респ. поглъщането, на първото от второто, и следова-
телно хоризонтът не е мислен повече като хоризонт на някакво 
заварено тотално, безалтернативно присъствие с неговите вездесъ-
щи пространство и време. Ето защо идеята за „чиста репродукция“ 
в качеството й на чиста репрезентация при Дерида е само 
подвеждащо репродуктивна идея (ако изходим от контекстите на 
традиционната метафизика); впрочем тя затова и е изрично назо-
вана с трансценденталисткия термин „чиста“. Т.е. парадоксът откъм 
деконструктивното въображение, което при Дерида е радика-
лизирано до чисто различие, се състои в отчитането на положе-
нието, че продуктивното въображение никога не би пресрещнало 
„образа“ си извън и без помощта на повтарящата репрезентация на 
присъстващи, което ще рече – повтарящи се, значими образи. 

                                                           
10 „Заблудата на трансценденталния схематизъм, продиктувана от двойствеността 
на „самото” въображение, би била във вярата, че може да има единни и постоянни 
правила, да има схеми, независими от всеки път единичните образи. (…) 
Въображението създава представата за общи, обединяващи схеми, но същевре-
менно в тях, през тях и отвъд тях надхвърля целостта, единството, предзада-
деността и отваря към непредвидимото и непредопределено друго, всеки път по 
уникален начин, всеки път само веднъж.“ [Тенев, 2013] 
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Именно затова се отчита, че няма първоначална продуктивна 
афекция, понеже няма презентация, която вече да не е застигната от 
репрезентация през телоса на абстрахиращите повторения.11 Ако 
репродукцията на образи се удържа критически от Кантовия 
трансцендентализъм посредством конструиране на световността в 
представата (което и собствено въвежда методологически така нуж-
ния иновативен концепт „синтез на продуктивното въображение“), 
то на определен етап от радикализацията на критическия анализ до 
деконструктивен, се достига до критика на самото представно 
удържане на световността, сиреч на априорността на самия транс-
цендентален схематизъм. При това положение, „продуктивна“ става 
вече не представата, а самото представяне като разлика (чист 
прекъсващ репродукциите на анализа синтез) между представящо и 
представяно, т.е. удържащият синтез вече е не на представата, на 
образа и на реда, а на чистото различие (differance), представляващо 
външната граница на репродуктивния опит изобщо. Защото всяка 
репродукция – собствено психична или каквато и да е – вече (ще) се 
актува откъм границите й, следователно продуктивната анализа 
оттук нататък (и с оглед на предложената методология) би следвало 
да се разположи на границата между актуващото представяне и 
представата и без при това да се приплъзва към опасната гене-
рализираща възможност да бъде репродуктивно завлечена в аналите 
(всякога вторичните синхронизации) на възможния опит.12 Крачката 
напред: „продуктивно“ (а всъщност – според Дельоз-Гатари – 
производително и даже машинно) оттук нататък се оказва не 
схематично удържащото конструиране на света в представата, а 
синтетично издействаното чрез де(кон)струкцията на самата пре-
зентативност прекършване на господството на тоталността в 
представата.13 

                                                           
11 Вж. пак предната бележка под линия. 
12 Такава опасност се допуска от твърде много позитивнонаучни теории, 
изхождащи от тривиализираната парадигма за съществуваща, присъстваща пред-
метност; така напр. тя не само е допусната, но и реализирана до нивото на даже 
метапсихология в психоанализата на Фройд и повечето негови последователи – 
именно поради това несъзнаваното при тях се извежда репродуктивно, като 
резултат от фактори (семейна триангулация, Едипов комплекс), разпознаващи се 
откъм полето на изначално съзнателни, социокултурно обективно съществуващи 
референции. [Вж. Лазаров, 2015: 121] 
13 Виждаме как, посредством радикализация на Кантовата стратегия, тоталното 
аналитично поле на възможния опит не само се представя в пасивните синтези на 
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Въобразеното човешко или въобразяващият си човек? Вече 
казахме, че постигайки образа на себепредставянето, въображе-
нието въвежда другия в себевостта. В коментарите си към текстове 
на Дерида, българският изследовател Д. Тенев прави извода, че 
„въображението е онази трансцендентална способност (в същото 
време бивайки повече от способност на даден субект, доколкото го 
конституира – през другия), която, така да се каже, пуска другия/ 
другото вътре и го поставя в квази-трансцендентална позиция“ 
[Тенев, 2013]. Така то се оказва по уникален начин едновременно 
податливо и неподатливо на контрол, доколкото даже и субектът да 
е конституиран като друг на себе си в презентацията, все пак тази 
конституция е достояние на субекта. Но кое й е успокоителното на 
Кантовата трансцендентална аперцепция като априорен гарант на 
метода, ако критиката във всеки следващ момент не се 
реактуализира като критика на критиката, при което за критѝка да 
става ясно, че всяко нейно предишно провеждане се е оказало 
метафизично? Такова успокоение не може да има, защото даже и 
продуктивността на представата като имажинативно издействана е 
вкопчена в миналото на един „добър усет“ спрямо априоризма, 
който сме си позволили да репрезентираме. Така трансценден-
талната аперцепция се е оказала изначално статичен основополагащ 
агент, който или трябва да бъде динамизиран чрез деструкциите на 
екзистенциалното овременяване (Хайдегер), или да бъде доведена 
до отхвърляне изобщо идеализацията за „описание”, за „съвпадение 
на означаващо и означаемо”: означаването е „случайно” – никога не 
е имало перцепция, нито аперцепция, изобщо презентация, а само 
„репрезентация на репрезентацията“, която умира в мига на своето 
раждане (Дерида). Ето защо, оставайки си пак сингуларно, съще-
временно въображението навежда, че то „не е доминирано от едно-
единствено правило“ [Пак там]. Тоест, нямаме всякога едно въоб-
ражение като отнапред съществуваща трансцендентална продук-
тивна способност, напротив, „въображението е непредопределеното 

                                                                                                                                  
репродукцията, но бива и действително-продуктивно изказвано като представа – 
сиреч, като самопредстава, всякога вече съ-битийно, в трансценденталните синтези 
на критическо прекъсване на репродукцията през границата на нейното осново-
полагане, благодарение на които бива забелязвана нейната всякога несвоевременна 
продуктивност – и то продуктивност в случая не откъм съзнанието, както е при 
Кант, а откъм самото продуциращо несъзнавано (както е при Дельоз-Гатари в 
прословутта им шизо-анализа), което никога не е и няма как да остане на 
авансцената на означавания (възможния) опит. [Вж. Пак там] 
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място в трансценденталното, което конституира самото транс-
цендентално като въвежда „неговото” друго (и на първо място през 
„образа“ на субекта в света – б.м., И.Л.). В същото време, 
въображението структурира и така оставя своя характер вън от 
погледа – а оттук и илюзията за господство, което може да бъде 
овладяно“ [Пак там]. Този „образ на субекта“ е примордиално 
важен за всяка синоптична позиция, от която изобщо се извежда 
идеята за конститутивността и хоризонта (кръга на притежанията). 
Ето защо трябва да кажем, че именно той бива пресрещан в първия 
свързващ пасивен синтез, откъм който се извежда перспективата на 
преживяващия света субект. Заедно с това въпросният „образ“ не 
е актуално издействан в прекъсващото отношение между 
въобразено и въобразяване, напротив, ако такова отношение не е 
прокарано чрез активистки прекъсващ тоталността на анализа 
синтез, значи и действителният субект никога не би могъл да бъде 
схванат като модално изпреварващ образа си. Именно обаче при-
надлежността му към активисткия синтез14 на въобразяването, а не 
към пасивните синтези на пресрещаната репродуцирана образност и 
означения, не поставят субекта на действието откъм страната на 
трансцендиращия логос (както е при тривиализиращите позитивно-
научни анализи), а тъкмо обратното, той е изкуствено производен 
на събитието на иманентизиращия логос и всеки миг живо 
явяващ се самата граница на напрегнатото отношение между 
форма и материя, въобразяване и въобразено. Този невъобразим 
                                                           
14 Тук е мястото да разграничим качествено двата релевантни за модерното и 
постмодерното състояние критерия за оценка на активизмите – дейностен и 
действ-ителен критерии (Хайдегер нарича първия критерий за подръчност, а 
втория – за наличност): при първия контрагентите са статистично идентични на 
себе си актори, актуващи в рамките на играта на тоталност (космическа, 
историческа); при втория имаме модалност, при която нарочващият наратив 
(който е преди всичко пост-) изпреварва всяка възможна история като съдър-
жателен разказ – само така се достига до чистата символизация спрямо пласта на 
съществуващото като екзистенциално обговарящо изживяване. В нашия случай, 
ако нароченият за субект „образ“ театралничи (come-диантства) в границите на 
тоталните имажинативни детерминации на човешката участ, то в такъв случай той 
е не повече от субект на дейността откъм фаталистичните достояния и повели на 
трансцендиращия логос, и напротив, ако той всякога бдително си остава 
засферяващ и неотчуждаващо заскобяващ явяващите се образ-ност и образ-
уванията откъм формата/границата на активистки издействаното модално отноше-
ние, той е действителният субект на иманентизиращия логос, всякога актуално 
изпреварващ образа си.  
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субект, в качеството си на всякога чисто различен от образа си – и 
ние ще видим това – е по същество самата смърт на образа (си). Но 
тази смърт не е неговото проклятие; наобратно, тя е неговата 
свобода и благодат с оглед яснотата за недопустимостта на 
предрешена алиенация до фатализираща образност, а следо-
вателно – и като причастност единствено спрямо необвързващо, 
недетерминирано от твърди тъждества и потвърдени истории 
тъкмо пойезисно или игрово подемане на образност. И в тази своя 
свобода самият той е не просто продуктивен, но и производителен. 

Предзнаменование на опита ли е човешкото? От такава гледна 
точка, каквато предлагаме – не.  

Първо, защото продуктивната/производителна синтеза забе-
лязва, че самото човешко бива въобразявано негарантно, респ. 
неекземлярно, т.е. никога извън езиково нарочване – не 
наративът пресреща изначална човешка действителност, респ. 
общочовешка история, а самата действителност/история синоптич-
но се конституира през наратив, правейки опит за изграждане на 
съотносителна, син-хронна структура, т.е. репрезентацията изначал-
но не следва от никакво съществуване и от никакво обективно 
време – самото й разпростиране, самите и териториалности и 
темпоралности се изопват през въобразена последователност, във 
фокуса на въобразен хронотоп, който, макар и единен и изглеж-
дайки непротиворечив, не е не-обходим сам по себе си, именно 
защото миг-за-мига се (само)обхожда критично и активистки, раз-
предметявайки своите предметни втвърдявания. Тоест, производ-
ството на човешко чрез неговото въобразяване не превръща 
въображението в човешко въображение. Това е белегът, според 
който тук изобщо не може да става дума за изначална лишеност на 
въображението от продуктивна основа, по същество изпреварваща 
човешкото – затова и нямаме изначалното право да първоосно-
ваваме въображението в лоното на антропологията, отдавайки му 
едностранно хуманистична и нещо повече – природно-органична 
принадлежност.  

Второ, защото присвоеният в опита образ на „човешки субект“ 
(който в най-добрия случай е „субект на дейността“ в смисъла на 
бел. под лин. 14) не съвпада по модалност със субекта, издействащ 
присвояването. При все това би било безкрайно глупаво да отречем 
очевидното: „образ-на-човек“ се присвоява от субекта и оттук 
нататък за инструментални, подръчни цели субектът се припознава 
всякога вече като „човек“, а светът, в който се припознаваме – като 
„човешки свят“. В една такава схема отникъде изначално не следва, 
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че актът-последица на въобразяване (Darstellung), посредством 
който се придобива образа на човек, е „човешки акт“. Заедно с това, 
като продукт на въображението примордиалността на образното в-
теляване на субекта конституира пер-спективност на позицията на 
при-със-твие в света именно откъм тялото/душата на този човек, 
чийто образ съм се оказал Аз. Така, според Хусерл [Вж. Хусерл, 
1996: 245-8], човешката презентация на мен апрезентира в единство 
на примордиално презентативната структура на Аза – и Другия като 
ближен и събрат, а следователно подразбиращо – и цялата човешка 
общност. Поемането участта на мен като „човешко тяло“, както 
виждаме, се извършва в първия пасивен синтез на въображението и 
резултатът от това е един „пасивен Аз“, едно рецептивно същество, 
което оттук нататък по-скоро ще си представя своята дейност, 
отколкото да я върши, който ще притежава по-скоро следствието, 
отколкото инициативата й, живеейки я като друг в себе си. [Вж. 
Дельоз, 1999: 118-9] Според Ж. Дельоз тук става дума именно за 
един „пропукан Аз“ – пропукан от чистата и празна форма на 
времето, конституираща памет и следователно дейност (с всички 
антропологични последици от това) именно в отпратката на първия 
пасивен имажинативен синтез, за който говорим вече неведнъж. 
Тъкмо изнамереният разсед в Аз-ността, счита Дельоз, представ-
лява великото откриване на трансценденталното, представлявайки 
съществен елемент от прословутата „коперниканска революция“. 
Едва този рецептивно-поемащо приел образа си „пасивен Аз“ 
назоваваме човек; и едва в процедурата на о-бреме-време-няването 
през образ на себе си се начева антропологията, доколкото този 
образ е бил поет, назован и запомнен като „образ на човек“.   
Продуктивната мощ иде с Darstellung, доколкото тук човешкото се 
дарява през образ на Мен като себе си; дарът фактически се оказва 
двоен в своята предметно-видова незастопореност, доколкото 
възвратността на себе си към Мен в херменевтичното приложение 
на трансценденталния метод [Вж. Рикьор, 2004: 204-5], задава 
благодатно извечната отвореност на човешкото като екзистенция – 
към възможности, които биха надхвърлили по неподозирани начини 
репродуктивните репрезентации и категориални саморефлексии 
откъм културната и биографична памет. Херменевтиката на себе си 
като някой друг е един винаги отворен към вечността откри-
вателски дискурс, в който човешкият субект чрез продуктивното си 
въображение сам поема отговорността как да мисли себе си и под 
какви форми да пресътворява образа си. Продуктивността изра-
зява тъкмо същностната негарантност и метафизична необ-
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вързаност на човешкото със самото себе си, доколкото поема-
щата рецептивност на човешкия образ не е изначално задъл-
жителна и задължаваща никого и нищо. Пожелаването на 
човешкото не се редуцира едностранно до желанието на човешки 
субект. Желанието15 не е пожелаването на знаци откъм представя-
нето на трансцендиращия логос, а самото продуктивно действие на 
иманентизиращия логос. [Вж. Лазаров, 2015: 122] И това е така, 
доколкото „всеки акт на интерпретиране поставя чрез глагола 
субект на интерпретацията. С това обаче не казвам (по необхо-
димост – б.м., И.Л.) кой е субектът на интерпретацията по 
принцип (нито индивидът, нито племето, нито нещо трансцендентно 
като Бог, битие, език и пр.). Нещо повече, дори анализът на едно 
конкретно изказване не може да ни разкрие субекта, който го прави 
– не казвам кой е действителният субект на тази конкретна 
интерпретация. Анализът на изказването може в най-добрия 
случай да покаже как се специфицира субект в „самото изказване” 
(както казва Фуко, да покаже „субектната функция на изказа”)“ 
[Вацов, 2003: 204]. Виждаме, че откривателството на продуктив-
ността е и в схващането, че действието в послеписа на значенията 
указва субект, който се обективира сетивистки през алиениран 
образ16, или, напротив, оказвайки съпротива на всяка подобна 

                                                           
15 Производителното желание не е привързано към симулирани тъждества, то не се 
репродуцира в структурата на психиката, обществото и културата. То изобщо не е 
на страната на моларните съвкупности, нито подлежи на инстанционен контрол в 
психиката или откъм общностните конвенции. Желанието се съотнася с наме-
рението за световност, а не със света, то влиза продуктивно в самите фиксации на 
тази онтологична интенция, и то няма как да бъде свеждано „по научно-
индуктивен път“ и самоцелно емпирично към нуждите на едни или други 
хипостазирани обектни и статистични ограничители и цензори. 
16 „Така в един естетически смисъл – забелязва К. Милчев – субектът преживява 
себе си като персонаж. Овъншнен индивид на отчуждените субективни послания 
към едно раздвояване, в което индивидуалното поведение (независимо дали в 
естетичен или в прагматичен епизод) разиграва субективното въображение в 
ситуация, сюжет. Въображението сякаш прави от субекта индивид: един 
дълбоко непознат. (болдът мой, И.Л.) Този опит за раздвояване не е нито 
психическа непълноценност, нито социална изолация. Той не е същински диалог, а 
сякаш предпоставя времеви разкъсвания на монологичното. Определено може да 
се твърди, че този екзистенциален мотив е едно разделяне на неразделното като 
субективно. То превръща огледалния отчужден образ на субективното в предмет. 
Създава илюзията, че субектът се познава в една видимост на себе си като обект. 
Прехвърля това вътрешно очакване за видимост върху други субекти и там – 
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алиенация на репродуктивното въображение, събира/фокусира през 
изопващ хоризонт на светоносност силите на самото действие17.  

Въображение и пойезис. В един коментар на размишления на 
Фр. Бейкън от неговия „Нов органон“ четем следното: „Въобра-
жението съответства на поезията, както паметта на историята или 
както разумът на философията; и в този смисъл това са съвсем 
различни човешки способности.“ [Видински, 2014] За Кант въобра-
жението е безспорно творческа сила, доколкото неограничено може 
да естетизира понятието.18 У Кант поетът се осмелява да направи 
видимо невидимото, прави сетивно извънсетивното; но дали той би 
могъл да представи непредставимото, тоест това, което пре-стъпва, 
из-стъпва способността за въображение? – пита Боян Манчев. [Вж. 
Манчев, 2014] Изследователските опити на Новалис върху про-
дуктивното въображение задават метод на романтизация чрез 
пойезис19, който положително отговаря на този въпрос, радика-
                                                                                                                                  
вътрешно и външно, отчуждено-огледално и социалното битие на индивидите: 
всичко това попада в понятието за човешка обективност (болдът пак мой). 
Екзистенциалното начало прелива в социално. Вътрешното, скрито преживяване 
като субективност се озарява от категорията и категоричността на категорията. 
Духовното напрежение и екзистенциалното преживяване се свива до границите на 
категориалното мислене. Явява се категориалната откъслечност, която притъпява 
субективно-непрекъснатото в обвитите от краткосрочната времетрайност предмети 
и обекти от веществен характер.“ [Милчев, 2001: 61] 
17 В контекста на Ницшевата „Воля за власт“ всъщност „силата, енергията 
интерпретира – и тук въобще не става дума просто за човешки интерпретации 
(болдът мой). Енергията интерпретира дори на атомно и суб-атомно ниво – всяка 
енергия, която се опитваме да засечем и измерим, интерпретира насрещно, срещу 
нашата интерпретация. Именно насрещната интерпретация ограничава произ-
вола на човешките интерпретации (болдът мой). Но тогава няма само-
тъждествен „атом“, нито друга по-малка самотъждествена „частица“, а „атомът“ и 
„Хигс-бозонът“ са само моментни суб-позиции, ефекти на его-центрирането и на 
взаимното обективиране на перспективите в актуалното взаимодействие. Така 
атомът е моментен конгрегационен център на власт/свобода в същия смисъл, 
в който е и „човешкият“ субект (болдът мой)“ [Вацов, 2016]. 
18 „Когато под едно понятие се постави представа на способността за въображение, 
която принадлежи към неговото изображение, но сама за себе си дава повод да се 
мисли толкова много, колкото никога не може да се обхване в определено понятие, 
следователно разширява самото понятие естетически по неограничен начин, то 
способността за въображение тогава е творческа.” [Кант, 1993: 207] 
19 „Аристотел е първият философ, който различава продуктивното умение 
„пойезис” (poiesis) и обмисленото действие – „праксис” (praxis). Първото носи 
свой собствен telos, за разлика от нетелеологичната деятелност (praxis). Най-
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лизирайки допълнително мощта на Кантовата методологична 
стратегема. Манчев констатира: „Ако у Кант усещането за свръх-
сетивна способност се явява като резултат на провала на спо-
собността за въображение, то за Новалис продуктивната способност 
за въображение или, според неговия предпочитан термин, фан-
тазията, не е нищо друго освен „чудодейно сетиво”, което може да 
замени всички други сетива. Фантазията следователно е „екстра-
механична” сила, което е нещо напълно различно от свръхсетив-
ното в кантовия смисъл: (цитира се Новалис – б.м., И.Л.) 
‘Въображението е това чудодейно сетиво, което може да замени 
всички други сетива – и което е вече до голяма степен в наша власт. 
Докато външните сетива изглеждат подложени на механични 
закони, въображението не изглежда свързано с присъствието и 
контакта с външни стимули.’” [Пак там] Тъкмо Новалис е този, 
който в изследванията си осигурява прехода от надсетивното 
(Кантовия разум) към пойетическа способност (която не е само 
разумна, но може да бъде и ирационална) – свръхсетивна 
творческа потенция. Това е нещо като преодоляване на разликата 
между интуиция и понятие; интуицията става иманентна на 
понятието „потенция“, тази иманентност е окачествена като 
„ателическа“. Радикалният жест на Новалис тук е в утвърждаването, 
че „именно фантазията произвежда идеите“ [Пак там]. Творческото 
въображение вече не е просто трансцендентален хоризонт с 
онтотеологичен произход, а самото то е онтологическа сила, 
иманентна на света – в такъв план „силата на въвеждането-в-образ 
или на живота е силата на света, която, чрез поета, се прави свят. 
Тоест, тази екстра-механична или свръхсетивна сила е в същото 
време органична сила, органичната сила на ставането-органон на 
живота“ [Пак там]. Изводът на Манчев е, че „става дума за 
преобръщане, за анархо-фантастична радикализация на Кант: разу-
мът произтича от въображението. Така praxis се трансформира в 
една обща пойетика; и тази поетико-концептуална операция ще 

                                                                                                                                  
висшата мяра на пойезиса представлява майсторското изработване (techne), което 
не се отнася само до материалната практика, а и до изкуството (естетическото), 
докато нравствените конотации на праксиса отвеждат по-скоро към добре 
промисления избор (етическото). В крайна сметка Аристотел приравнява techne до 
значението на създаване (poiesis): ‘онова, което може да бъде и по друг начин’. 
Склонността да се създава има грижа за случването на това, което би могло както 
да бъде, така и да не бъде (въображаемото), т.е. онова, чието начало е в твореца, а 
не в това, което се твори.“ [Дамянова, 2014] 
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има нечувани последствия за философията: именно тя ще отвори 
възможността философията да бъде мислена като трансформистки 
праксис“20 [Пак там]. 

Продуктивното въображение – метаморфози на органа. 
„Какво означава да се стимулират органите, за да станат продук-
тивни? Това означава на първо място да се мобилизират органите на 
сетивата, за да се задействат наобратно.“ [Пак там] Тук става дума 
за трансформация на продуктивното въображение в продук-
тивна органика. Чрез една такава своеобразна творческа имплозия 
на сетивата [Срв. Лазаров, 2010: 246-8 ] онова, което е в сферата на 
аналогично-референтното (а им. въображението, матрицата на 
Darstellung), би се трансформирало в радикална органична има-
нентност, разкриваща се изявително, вършейки, а не страдателно 
(съществувайки = правейки). За Новалис такъв орган на вършенето 
е тялото – то е „инструментът, оръдието за формиране и модифи-
циране на света“21 [Пак там]. Трябва, следователно, да се стремим 
да направим тялото си универсален, онтологичен орган (по 
същество такъв – неекспанзивен, а вгъващ, обратно насилващ изти-
чанията и алиениращите опредметявания – е начинът да модифи-
цираме вселената и една такава алюзия може да бъде разчетена през 
мозъка като органния модел на вгъващото се биващо). При все това 
органично-телесното, висшата нервна дейност, повече не се мислят 
субстратно; това е така, защото тялото повече не се предосновава в 

                                                           
20 Отвъд Хегел, Новалис ще открие миметичния си двойник у Маркс: „Така поетът 
на Новалис, също както работникът на Маркс, е човекът, който актуализира 
радикално своята потенция, своята мощ; който ексцедира своята субективна 
самодостатъчност, за да стане онтологически орган, който формира-изразява 
(формиращата битие-изява – б.м., И.Л.) живота, трансформирайки-интензифи-
цирайки собствените си органи, трансформирайки органите на света, който именно 
чрез тях става свят, се прави свят. Човекът е задача, така както е задача самият 
свят. Тази задача е поетическа задача. Преди човекът да бъде надскачан, той трябва 
да бъде създаден. Поетическа антропотехника е онтологическа текно-айстетика.“ 
[Манчев, 2014] 
21 Сравни с: „Тялото е онтологичен орган, който се разкрива изявително – чрез 
вършене. Тялото е поддържаща изява на битие изобщо. Проблемът е, че то върши, 
а не субектът на историята, който бива чрез ставането на тялото. Затова 
изявително позитивното (сиреч действителният опит) се пренася в оглавяването на 
тялото-вършител (възможния опит), прехождайки по такъв начин от трансцен-
денталност – в световност. Така и се появява съзнанието на избора. Въпросният 
избор мултиплицира постижимостта от-тялото. Удоволствието напр. е степен в 
експлоатацията на избраното.“ [Лазаров, 2010: 170] 
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органите си – тук повече изобщо не може да става дума за 
подсигуреност под ре-продуктивна органология. Напротив, тук 
става въпрос за параорганика, която трансформиращо отхвърля 
зависимостите (от най-вече популяризираното естественически 
мислено „естество“) на органите и организма посредством онтоло-
гичната процедура на тяхното непрекъснато семантично самоизли-
чаване. Според Манчев, всичко това превръща въображението в 
антропо-техника22 [Вж. Пак там; вж. също по-подр. Манчев, 2012: 
82-133], доколкото пойетично трасформира („дезорганизира“) 
органичното до неговата изкуственост, при която всичкото инстру-
ментално-символно (откъм човека) би станало tekhnè, органон, 
сиреч изкуствено постигнат орган на цялостната битие-изява. При 
Новалис повикът е именно за дезорганизиране на „противоесте-
ствената органика, тази на претендиращите за универсалност 
правила и функции“, „да се дерегулира“, „да освободи органите, за 
да преобрази тялото, и следователно, света“23 [Манчев, 2014]. Една 
такава дезорганизация е лудост, но тя е творчески ексцедираща 
(своеобразна лудост без людскост!), в нея има система и това е 
системата на новия онтологичен органон. Ето защо „това, което 
определяме като художествена техника, не е нищо друго освен този 
нов орган – или тази нова функция на органа – и на сетивата – която 
онтологически продуктивно – б.м., И.Л.) позволява формирането на 
формите, тоест на свободни, неопределени и потенциално без-
крайни индивиди. Такава е тезата на общата органология: техни-
ката не е екстензия, протеза, добавка24, а иманентна модификация, 

                                                           
22 „Да формулираме в заключение антропотехническата теза… Това винаги вече 
налично в дефиницията на природата на човека културно състояние прави 
неизбежно мисленето му като техническо същество, същество на tekhnè, на 
културата. Няма природа, която да предшества културата на човека и от тази 
гледна точка опозицията природа-култура е основополагащата фикция, чиято 
задача е да проектира идеята за произход върху същностно анти-природната 
фигура на човека (болдът мой, И.Л.). Tekhnè изначално допълва physis: протезата 
е а-субстанциалната субстанция на човека. Човекът е изначално техническо 
същество.“ [Спасова, Калинова, 2014]  
23 „Органите – споделя Новалис – нямат по природа никаква определена функция, 
никакво предразположение да бъдат фиксирани или да се свързват, за да формират 
едно-единствено индивидуално тяло.” [Цит. по Манчев, 2014] 
24 Продуктивната (самодеструктираща се) идея за дезорганизацията ни позволява 
„да минем отвъд техноутопичния фантазъм за „киборгизация” на човека“ [Пак 
там]. 
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мета-стаза, модулираща динамика на функцията, която позволява на 
новия порядък и на нови светове да се явят на бял свят“ [Пак там]. 

Въображение и технология. И тъй, „същността“ на антро-
потехниката (която фактически не се отнася до твърда идентичност, 
нито до фиксирано съществуване): човекът следва да праксизира 
пойезисно, което означава да не поема предзададен, твърдо 
идентичен образ на себе си откъм природата/естеството или 
увековечената субстратна органика. Това значи да не живеем 
„закъсняващо“ и „представително“, т.е. изцяло впримчени в капана 
на образите и ролите на поемащата рецептивност, макар участно-
„човешкото“, образ-опи(п)тващото и оттам – участ-ващото 
състояние да не може да бъде избегнато в ефектите на репродуктив-
ната фан-тазия. Гравитацията на сетивата трябва непрекъснато да 
сменя вектора си – от рецептивност – към антиципативност, от 
индуктивност – към дедуктивност, без да се фиксира не-обходимо 
(т.е. игнорирайки бдителна обхода спрямо опасните ефекти на 
грубосетивната затлаченост/окованост), а също и без да се дисцип-
линира от куртоазна солидарност-с/фан-стване-на кристалите на 
общото, гарантиращи репродуктивната солидност на присъства-
щите в аналите на обективното време. В този парадоксален смисъл 
пойезис е тъкмо творчески сублимативно, изкуствено-произво-
дително, което заедно с това означава „критическо“ и „есхатоло-
гично“ [Срв. Лазаров, 2017: 61] праксизиране на непоета техногенна 
участ, при която техническите машини и изделия не предзнамено-
вават опита, нито го репродуцират само и напълно в неговото 
преднамерено предметно, изцяло аналитично състояние и в порядъ-
ка на увековеченото космическо и социално-историческо време. 
Трябва да е ясно, че експанзията, нарастващата количествена мощ в 
горния смисъл, впрочем така характерни за съвременната епоха на 
капитализма, не представляват визирания творчески синтез откъм 
пойезиса, напротив те се уповават на един не антропотехнически, а 
изцяло самодейно-технически (техногенен) праксис, разположен 
отначало докрай сред ефектите на репродуктивното въображение с 
неговата мания за завладяване на рецептивните привидения откъм 
„природата“ и „обществото“, в рамките на които човекът e само 
субективен посредник между тях, при това фатализиращо зависим 
от естествено-органичното и неговата „обективна“ воля25. (На тази 
типично модерно-капиталистическа и глобализаторска теза, в 
                                                           
25 Организираното антропоморфно тяло е обектът на възпроизвеждането чрез 
поколението; то обаче не е неговият субект. 
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съгласие с Ален дьо Беноа, прокарваме очевидно все по-продук-
тивната и методически „обратно-насилваща“ контратеза за спада 
като антагонист на мощта.26) Напротив, „човекът“ на продук-
тивното (и даже „производително“ по Дельоз-Гатари) въображе-
ние никога не се отдава на илюзорната си дисциплинарна 
идентичност, чиято тенденция е непреривно, неконтролируемо 
и в последна сметка смъртно-участно да се разширява в 
процеса на обективацията, делейки се; неговите продуктивни 
синтези изпълняват пойетическата задача не само да я стопират и 
преобръщат целенасочено, но и нещо повече: чрез процедурата на 
метафизично изличаващо феноменологично епохè те преднамерено 
и непрекъснато превръщат и видоизменят абразивната анал-итивна 
епохалност на образ-ните имажинативни репродукции; така човекът 
би могъл да праксизира, както вече отбелязахме, творческата изява 
и в смисъла на techne (откъм подконтролния синтез на продук-
тивното – антропотехническо – въображение). В контекста на визи-
раното пойетизиране на праксиса тук става актуално Бейкъновото 
                                                           
26 Сравни с едно философски пак критично, но по-социалноориентирано наблю-
дение на Ален дьо Беноа: „Всъщност, от историческа гледна точка, икономи-
ческият растеж е сравнително нов феномен. Той е пряко свързан с идеологията на 
прогреса, според която единното човечество се движи към бъдещето, което няма 
как да не е по-добро от настоящето. Древните гърци са наричали това hybris, т.е. 
възгордяване. (…) Осъществяването на спада е свързано, на първо място, с 
подчиняването на въображението на символичната удържимост от „иконо-
мическото“, базираща се на антропологичния модел на Homo еconomicus, т.е. 
индивида, чиято единствена цел в живота е постоянното разширяване и 
удовлетворяване на собствените му егоистични материални интереси (подч. 
м., И.Л.). Следва да се откажем от господстващата днес идеология – идеологията 
на стоката – която се стреми да приравни всички ценности към разменната 
стойност, и да се ориентираме към друга – по-умерена и справедлива. Това, за 
което ме питате, е свързано с тезата за спада, като антагонист на мощта. Тоест, 
дали една държава, която реши да скъса с идеалите на икономическия растеж, т.е. с 
идеала за непрекъснатото движение напред, не рискува да отслабне на фона на 
икономическите си конкуренти? Ще ви отговоря, че днес не е задължително мощта 
на държавата да се основава на обема на производството на въглища и стомана, на 
големината на населението или числеността на армията и. Държавата е могъща, 
когато може да отговори на предизвикателствата на настоящето, използвайки 
наличните средства за да съхрани позициите си. Ако приемем, че непрекъснатият 
растеж, в крайна сметка, води до икономическа, технологична, политическа и 
социална катастрофа, най-малко засегнати от нея ще се окажат онези държави, 
които съзнателно реализират политика на рационален икономически спад“ [дьо 
Беноа, 2015] 
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гениално прозрение за продуктивното издействане на органона като 
регулативен медиатор между органичното и технологичното – 
„непрекъснат метаболизъм и еднопосочна трансформация“ [Вж. 
Видински, 2014]. Тоест, идеята зад тази „радикална, но бавна 
революция“ е в дългосрочен план да нямаме повече органи, но 
органони. Според автора „органът рано или късно ще стане techne, 
ще стане органон, технологичен органон. Това не е техниката на 
природата, която ни се представя естествено, това е технологията на 
човешкото (която е изкуствеността per se – б.м., И.Л.). Новият 
органон е заместване и включване на логическото в предмет-
ното; това е царството на технологичното въображение (болдва-
ното мое – И.Л.)“ [Пак там]. И нещо повече, застъпена е пост-
модерната хипостаза27 за технологизиране на самите себе си. Така 
„технологията ще е рефлексията върху човешкото“ [Пак там], 
генезисът на техниката, понеже е рефлексивен, ще е генеалогия, 
сиреч не ще бъде обвързван с произход или задължителна обектна 
структура в „природното“ и „органичното“… а на свой ред техно-
логичното и рационалното ще продължат да не се оказват 
тъждествени, доколкото остатъчната материя на технологичното, 
при все че бива опредметявана чрез абстрахиране, винаги носи в 
себе си ирационален оттенък, който не се припокрива еднозначно 
от логическите изводи и математическите твърдения. 
НЕЩО КАТО ЕКСКУРС: ЗАЩО ТЕХНОЛОГИЧНОТО КАТО 

АНТРОПОТЕХНИКА БИ БИЛО БЕЗПОЛОВО28? 
В. Видински в цитираното свое размишление върху техно-

логичното въображение стига до спорен, но всъщност дълбоко 
значим извод: „Крайната съдба на човешкото е в нечовешкото 
развитие на технологията и именно това придава смисъл на тази 
                                                           
27 Казвам хипостаза, а не хипотеза, защото тук не се преследва преднамерено 
естествено-емпиричен методологизъм. 
28 „Но, както вече бе посочено, технологичното въображение освен исторично е и 
експериментално: и заради съпротивата на материала, и заради утилитарността, и 
заради функционалността на детайлите. Но това означава не само, че в 
технологията има нещо не докрай рационално (не само като практика, но и като 
проект), а и че технологичното може да изглежда заплашително. Не е случайно, че 
ние вече имаме интуиция за тази ирационалност и заплаха. Тя може да се изрази и 
обобщи в „страха на Франкенщайн“. Този страх е различен от страха спрямо 
рационалното или математическото и техните добре разбираеми алгоритми. 
Този страх е от безполовото възпроизвеждане на същностно непонятната 
технология (болъдт мой – И.Л.). Странно е, ако това безполово бъдеще няма 
алтернатива.“ [Видински, 2014] 
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съдба. Това би означавало, че смисълът на човешкото зависи изклю-
чително от технологичното въображение, т.е. зависи от „нечовеш-
кото“ [Пак там]. Позовавайки се на Лиотар, който на свой ред 
полемизира с Бейкън, авторът приема, че технологията (като 
крайната форма на предметното (τέχνη) въображение) „е стремежът 
на човек да се завърне най-сетне обратно към същността на едно-
клетъчното: самовъзпроизвеждащата се машина. Целта е всъщност 
постигането на механичната множествена ламела“ [Пак там] – 
едно обяснение на възможността да престанем да мислим света през 
регулатива на „полèта“, „сили“ и „енергии“; в друг смисъл – да се 
работи по задачата не за извоюване безсмъртие на душата 
(императивно подразбирайки Deus ex machinа), а за безкрайно 
продължение на живота, което е по-сложното, но и във всеки един 
смисъл по-интригуващото. Митът за ламелата е взет от диалозите 
на Платон и оригинално съчетан от Жак Лакан с внушенията в един 
от семинарите му за преноса и контрапреноса в т.нар. полова любов 
[Вж. подробности в: Спасова, Калинова, 2014]. Накратко: с термина 
agalma е представена връхната точка на мрака, в която субектът се 
намира, потънал в своето отношение с желанието спрямо пресрещ-
натия обект. Agalma е обектът, в който субектът сляпо вярва, че е 
прицелено желанието му29. Така онзи, който наистина обича, има 
сляпо петно, което екстраполира във възлюбения. Влюбеният 
инвестира собствените си желания чрез онези обекти, които са 
свръх-обекти, добавъчни-обекти или частични-обекти. Обектът 
малко а, агалмата при Лакан, е мислено отвъд диалектиката на 
вътре-вън, субективно-обективно, ядро-кора. Допускането за позна-
нието на психоаналитика, който „помага“ при сеанса, с такъв 
контекст е не точно „обективно“, но по-точно „обективно-свърза-
но“, фиксирано към обект – то е „сляпа вяра“ в обективното-при-

                                                           
29 „…гърдата, дара, погледът, гласът са обектите малко а, те са примките, през 
които желанието на субекта е улавяно като желание на Другия. Agalmata или 
погледът е въведен на нивото на скопичния нагон като сладострастието на очите 
(изпадане в прелест – б.м., И.Л.) през езика на Августин. Субектът „вярва, че 
желае, защото се вижда желан и не вижда, че това, което Другият иска да му 
откъсне от него, е собственият му поглед. Доказателство за това можем да открием 
във феномена Unheimlich“. Unheimlich е ефектът на скопичния нагон, който Лакан 
свързва с откъсване и отпадане на собствения поглед.“ [Спасова, Калинова, 2014; 
сравни с Игов, 2001] 
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чиняване на субективното желание, което е поместено в Другия.30 
Въпреки че – или тъкмо поради това, че – тази слепота функ-
ционира по такъв начин, че произвежда в анализата реални ефекти 
на знание и истина. В преформатирания мит за ламелата при Лакан 
(съобразно един друг негов семинар за символното, въображаемото 
и реалното), според авторите, вероятно са намесени хипотезата за 
безсмъртното чехълче, подхваната от Фройд в „Отвъд принципа на 
удоволствието“, и доказателството за регресивния характер на 
нагона към смъртта през мита за андрогините, разказан от 
Аристофан в Платоновия „Пир“. Според Лакан [Вж. Пак там]: няма 
някакъв централен сексуален нагон и нагон към смъртта, както 
мисли Фройд, а винаги частични нагони, задвижващи в общ 
механизъм Ерос и Танатос, доколкото повторението е самият 
принцип, който нагонът наработва. Този мит трябва да обоснове 
нагона или либидото като притежаващ свой нереален орган на 
реалното, а именно ламелата. Стремежът на Лакан е да види 
либидото отвъд понятията за сили и енергии, въвличайки в неговото 
обяснение тъкмо идеята за орган. В обратно-насилващото обяс-
нение на Лакан празнотата или изначалното цепене на две заемат 
мястото на фалическата организация на сексуалността. Идеята на 
Лакановите обяснения се съотнася с въпросите: как точно в 
органа, който изначално не е субстанциално-органично предда-
ден (ала който откъм фалическата организация винаги е 
символ на репродуктивното начало) може да бъде инкорпо-
рирано продуктивно/производително начало? Тоест, как да 
скъсаме с неблагодатните конотации на репродуктивното, респ. 
страдателното и скапващото се в органното, същевременно 
запазвайки изявата на органа, по възможност за време, 
невъобразимо надхвърлящо биологично-биографичните огра-
ничения пред човешкото? Защото, за да бъде неизтощимо 
производителна, „машината като такава трябва да е действително 
безполова. В нея половото винаги може да бъде заменено по 
технологичен път с нещо друго (засега го заместваме с историчното 
и с множествено производство). Естествено, една „полова машина“ 
би била възможна, но това ще е излишък, ексцес, произведение на 
изкуството или в крайна сметка не-машина“ [Видински, 2014]. 
Решението на Лакан: на мястото на андрогинното запушване (което 
                                                           
30 „Сократ или дискурсът на аналитика знае за мястото, което заема, но знае също 
така, че вътре в него е празно и никакви божества не блещукат.“ [Спасова, 
Калинова, 2014] 
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е по-скоро елемент от художествен пойезис), непознаващо репро-
дуктивните органи и осигуряващо райския стазис преди пола, е 
въведено предполовото разцепване, задвижващо кръговрата на 
нагона. Това е и разцепването между два обекта: обектът прицел 
или обектът малко а, към което се насочва желанието спрямо 
обекта цел. Разминаването между прицела (aim) и целта (goal) е 
именно механизмът, който задвижва вечното кръжене на нагона. 
(То може да бъде изразено с изречението: „Онова, което започна да 
желаеш, не е онова, което желаеш“.) Определянето на ламелата като 
безсмъртен орган е свързано именно с това неизтощимо кръжене. 
Всяко монтиране на два обекта запазва зева, през който ламелата 
продължава да цепи и намотава либидните макари. Но за да бъдат 
проследени лупингите на нагона, онова, което би могло да бъде 
видяно като цялостно и единично, се сцепва до безкрайност и през 
това сцепване след десетичната запетая, считат авторите [Вж. 
отново Спасова, Калинова, 2014], може да се означи безкрайното 
потъване при работата на ламелата. Така митът за ламелата на 
Лакан развива радикално и по-точно – демонтира нагонната работа. 
Желанието и обектът малко а биват разписани в структурите на 
въображаемото и символното, докато ламелата въвежда неулови-
мата част от триадата – реалното, както обаче и техния възел, 
където отпадналият обект на желанието прави възможно неизтощи-
мото кръжене на нагона. Съобразно тази иманентна методологична 
база и позовавайки се на книги на Миглена Николчина и Юлия 
Кръстева, авторите на статията правят констатацията, че „произ-
веждането на човека вече е деактивирано от възвисяващия принцип, 
свързан с повдигането спрямо животното, за да бъде видяно като 
оперативно разграничението между човека и автомата. Това движе-
ние от човека като утопия към човека като комедия (при М. 
Николчина – б.м., И.Л.) може да бъде разгледано и като премест-
ване от конципирането на човешкото през желанието към конципи-
рането му през нагона“ [Пак там]. Намесвайки и твърде ценни 
разграничения на Джоан Копджек за двойното значение на 
организъм – като едновременно „част от организъм“ и „инстру-
мент“ – авторите прокарват изключително  важния парадокс, съби-
ращ се в мита за ламелата: тя трябва да бъде мислена едновременно 
като орган и като инструмент. Или това е самият орган като techne, 
интервенция на ножицата, която реже и накълцва на отделни кадри, 
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но поставена не като външен на организма инструмент (както е при 
Дельоз-Гатари, вж. статията ми [Лазаров, 2015]), а като безсмърт-
ната част от човека, негов орган отпреди ограничителите на пола.31 
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 IMPACT OF LEADERS EDUCATION ON VIRTUAL 
ORGANIZATIONS 

 
Mirjana Radović Marković1, Dušan Marković2, Aleksandra 

Golubović Stojanović3 
 

Abstract: The necessity of a leader’s education in organizational 
management lies in dynamic development of today’s society. Leadership and 
changes are synonyms. Management is connected with efficiency and leadership 
with effectiveness and changes. We distinguish resonant and dissonant leaders 
according to quality of interpersonal relationship between a leader and his/her 
associates. An effective leader has a developed emotional intelligence and 
emphatic abilities, understanding differences between people as constants and 
deriving advantages from them.  

Dynamic changes of a company’s micro and macro environment have 
more and more dramatic impacts on business results. Modern digital 
technologies enable more efficient business dealings, without using of paper 
documents and without direct contact between the participants in the business 
process. Business dealings in which business transactions are primarily done 
via Internet is known as “e-business”. In today’s era of high technologies, 
information, learning and changes, traditional organizations experience 
metamorphosis and transform themselves in virtual organizations that are 
based on the concept of activities, not on the place where these activities are 
performed. 

The organization that survives is a virtual organization, an organization 
that changes strategy, structures and organizational systems based on 
philosophy, function and form of leadership, as well as based on the vision and 
values.  

Virtual organization, unlike traditional hierarchical structures, does not 
have the employees who work on the common physical location which is defined 
in advance. It appears and disappears according to the needs of the individuals 
which make it – a single individual may be employed in more virtual 
organizations at the same time. Leadership of such type of organization is 
defined as virtual leadership, it affirms the new cognition (doctrine) which tries 
to find the answer to the key question of virtual organizations: how to manage 
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the people we don’t see? The answer is simple and it reads: in that way that we 
believe them, as confidence is the base of virtual organization, a leadership 
model which develops the sense of belonging and commitment to the 
organization in the people working a certain job. 

Key words: leadership, education, virtual organization, communication 
 
1. INTRODUCTION 
 
 Modern business conditions request from modern organizations a 

quicker and better response to the requests of an increasingly complex 
market. The development of information and communication 
technologies has led to the emergence of virtual organizations as a new 
form of business. The process of virtualization has enabled employees to 
be at different places and to cooperate between each other from various 
distances. Such a form of work requests new ways of managing 
employees. Considering the fact that leaders are key for the efficiency of 
modern organizations, the leaders of virtual organizations also have to 
possess various skills and knowledge to manage such organizations in a 
proper way. 

 
Numerous definitions of leadership point out that a leader is the 

one who determines the behavior of employees and their focus on 
accomplishing organization goals. Yukl (1989) considers that 
‘leadership happens between people, including the use of various 
influences and it is used for the accomplishing of various organizational 
goals’. Leadership implies the process of formatting individual and 
group behavior, a system of planning and directing team work, a way of 
motivating of human behavior, communication systems, etc. (Grubić - 
Nešić, 2005). Leadership can be defined as steps, procedures or 
processes, which directly lead and direct human behavior in their work 
environment (Nelson, 2006). According to Northous (2007), leadership 
is ‘a process by which an individual influences a group to accomplish 
their common goals’.   

 
However, due to a lack of proximity, virtual organizations request 

educated leaders which are proactive and interactive with the employees 
and which show willingness to build good interpersonal relations based 
on trust. Good skills are necessary for modern leaders, but insufficient 
for leadership at a distance, so it is very important to understand the 
significance of education in developing virtual organizations’ leaders. 
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2. LITERATURE REVIEW 
 
The concept of virtual organizations started to develop intensively 

during the last couple decades of the previous century. Fuehrer and 
Votalk (1997) considering that “a virtual organization is a temporary 
network of independent institutions, businesses or specialized 
individuals, who work together in a spontaneous fashion by way of 
information and communication technology, in order to gain an extant 
competitive edge. They integrate vertically and unify their core-
competencies and function as one organization (or organizational unit).” 

 
Robey & al. (1998, p. 277) define a virtual organization as a 

temporary, flexible schedule of spread out parts which contribute to 
various organizations connecting by IT. According to Ahuja, K.M., 
Carley, M.K, (1998), a “virtual organization is a geographically 
distributed organization whose members are connected by common 
interests or goals while they communicate and coordinate their work 
through informational technologies”. According to Varner and Witzel 
(2004), the rapid expansion of virtual organizations has especially 
enabled the quick development of new information and communication 
technologies. Certain authors consider that the emergence of virtual 
organization is a consequence of trends such are changes of traditional 
working places, changes in environment of global competence, a need 
for rationalization in various areas of businesses and also the benefits 
which can be gained in the application of the concept of the virtual 
organization, etc.   

The virtual organization can exist on several levels (Skyrme, 2011) 
(Figure 1): 

- Virtual teams within an organization that operate across different 
geographic locations; 

- A virtual organization where many of its functions are outsourced 
to other companies; 

- A network involving people from different organizations; 
- A network of organizations sharing some common goals and 

resources - the individual organizations are inter-dependent. 
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Figure 1: Several levels of Virtual Organizations 
 

Source: Skyrme, 2011 
 
The major goal of a virtual organization is to permit member 

organizations to rapidly develop their work environment, while the 
fulfillment of common goals is accomplished through a range of 
resources provided by the participant organizations (Martinez, at al., 
2001). To succeed, a virtual organization has to fulfill some conditions, 
such as high technology, mutual trust, a tendency to satisfy costumers 
and a tendency toward excellence. The features of virtual organizations 
are: dispersion, empowerment, discomfort and correlation (IMPACT 
program 1998/2001).  

 
The most important characteristic of a virtual organization is the 

correlation between certain members (person or organization) and the 
network, although they need to interconnect between themselves. The 
forms of interdependence vary; they can be forged in the shape of a 
strategic alliance, a partnership, value chain or outsourcing. Table 1 
describes a typology of virtual organizations . 

 
 
 
 
 



 

 293 

Table 1: Typology of virtual organizations 
 Virtual Teams  Virtual Projects Temporary 

Virtual 
Organizations  

Permanent Virtual 
Organizations  

Range of 
Involvement 

Internal to an 
organizational 
function or 
departmental 
unit  

Across functions 
and 
organizations  

Across 
organizations 

Across 
organizations 

Membership Small, local  Indeterminate Typically larger  Typically smaller, 
but scaleable  

Mission Teams on 
specific, 
ongoing tasks  

Multiple 
organizational 
representatives 
working on 
specific projects  

Multiple 
functions 
responding to a 
market 
opportunity  

All functions and 
full functionality 
as a working 
organization  

Length of 
project 

Membership 
varies, but 
form is 
permanent  

Temporary Temporary  Permanent 

Source: (Palmer & Cheri, 2001) 
 
As for success in traditional organizations, key are the leaders, as 

they perform different roles, such as motivation of employees, 
development of individual and mutual activities. In addition, success in 
virtual organizations depends on leaders and their abilities. It is 
considered that leadership is an essential element for success in virtual 
teams (Bell, Kozlowski, 2002; Yoo, Alavi, 2004). 

 
Despite the advantages which working in virtual organizations 

brings, such are large flexibility and the overcoming of geographic and 
time obstacles, there are some barriers connected to coordination and 
work control in virtual organizations, which are a result of team work. 
For leaders of virtual organizations, a huge challenge is the motivation 
of employees. There are key challenges in terms of the motivation 
employees in those organizations: transmission of a mutual vision, 
sending compelling messages, conflict management and creating 
appropriate teams. In virtual organizations, trust and communication 
between the employees plays a major role. There are a lot of unknown 
aspects of leadership in virtual teams (Bell & Kozlowski, 2002), so more 
empirical research of leadership in the area of virtual teams is needed 
(Yoo & Alavi, 2004). 
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3. VIRTUAL ORGANIZATIONS LEADERSHIP 
 
Purvanova and Bono (2009) consider that existing research shows 

that there is insufficient knowledge about the influence of technology on 
leadership, so it is important to explore leadership in the virtual world 
and to review how leaders in such an environment carry out leadership 
through electronic channels (Zaccaro, Bader, 2003). There are three 
basic problems of leadership in virtual organizations: communication, 
performance management and trust. Managing of virtual organizations 
requests leaders which possess the ability to provide good functioning of 
virtual organizations, improve team efficiency and, at the same time, 
they should guarantee that team members would be satisfied and that 
they will in such a way accomplish their own goals and the aims of the 
organization. For leaders in those organizations, it is very important to 
establish trust in the organization and to provide efficient work. The 
greatest differences between management in traditional and virtual 
organizations are in managing, especially in communication with 
coworkers. The process of managing depends on good communication, 
but because virtual organizations are supported by information and 
communication technologies, there have occurred significant changes in 
interpersonal communications not only on the level of the work teams 
but also on the level of the entire whole organization and the business 
partners.   

 
Motivation and participation of the employees become more 

important in virtual leadership. The question how to keep hardworking 
people is also the key question for virtual leadership. The answer is in 
the change of the relation to the employees. The employees have to be 
valued as the assets, not the liabilities of the company. Namely, 
confidence is the base of a virtual organization and the phenomenon 
which opens the new chapter of leadership (Handy, 1995: 41). There are 
seven key principles of confidence which we have to consider: (Handy, 
1995: 44-48): 

 
1. Confidence is not blind.  
2. Confidence demands limits.  
3. Confidence demands learning.  
4. Confidence demands determination. 
5. Confidence demands unity.  
6. Confidence demands contact.  
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7. Confidence demands divided leadership.  
 
4. EDUCATING VIRTUAL LEADERS  
 
The leaders of virtual organizations should provide the members of 

their team with the possibility to possess the skills necessary for 
efficient distance work. The most important characteristics which 
members of virtual organizations have to possess include strong 
interpersonal skills, initiative and flexibility. The leader is the one who 
should provide adequate team members and direct their work in the right 
direction. Grenier and Metes (1995) cite six skills which a leader in a 
virtual environment must possess. In the first place, s/he has to 
understand the correlation between information and technology, to know 
technologies and techniques which are very important for establishing 
an information flow in virtual work, to know when and how to replace 
traditional work with virtual work, to know the value of information 
technologies, to encourage creativity and technological innovations, and 
at the end, to be excellent in implementing new ideas. Leadership in 
virtual organizations represents a mix of traditional leader skills and the 
new skills which leaders must possess to be able to manage. 

 
As problems for leaders of virtual organizations we mentioned 

communication, performance management and trust. It is very important 
for leaders of virtual organizations to know new communicational skills 
and to be prepared for learning so the communication in an organization 
is better. Kayworth and Leidner consider that leaders in mostly virtual 
teams are faced with new challenges such are information communi-
cation technologies, global logistic design, and technological complexity 
(Kayworth & Leidner, 2002). Besides the mentioned, Hallowell (1999) 
also mentions information overload and a (Johnson, 2000) rapid creating 
of friendships. Table 2 lists seven leadership skills needed for seven 
different types of virtual teams: low (L), medium (M), high (H).  

 
To possess the mentioned skills, leaders of virtual organizations 

have to improve their knowledge and learn constantly. The control over 
employees in virtual organizations is smaller, and the management of 
processes is a critical success factor of efficient global virtual teams. 
Leaders in virtual organizations should influence their employees to 
solve problems and make decisions by themselves, which, once again, 
requests good leadership skills. By constant education and speciali-
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zation, leaders can become successful in the leadership of virtual 
organizations as constant learning becomes an imperative of modern 
society. There are numerous institutions engaged in the educating of 
business leaders, as well as leaders of virtual organizations, but it is very 
important that they are trained to think innovatively, to transfer 
knowledge, skills and practical experience through the appliance of 
digital media platforms, and also to think differently about 
communication, which is very important in modern business activities. 

 
5. CONCLUSION 
 
Practical significance of this thesis refers to corresponding 

recommendations to top managers. They have to be aware of their great 
influence in the sphere of information technologies. Top managers have 
to pay necessary attention to modern information technologies in their 
companies.  

 
Virtual leadership model has changed traditional organizations, 

offices and classic places for business meetings give way to e-mail, 
mobile phones and conference calls. Business people can make a deal 
from any place and therefore offices with expensive equipment become 
unnecessary luxury. Classic position of a leader is abandoned parallel 
with affirmation of virtual method of work. Now, it is necessary to 
manage people remotely, namely people who you don’t see. Such 
management is based on confidence which is a basis of each virtual 
organization. Traditional leadership has become irrational and too 
expensive.  

 
Virtual leadership model in combination with principles of shared 

leadership offers new possibilities for rationalization. According to 
results of recent researches, confidence is gained after fulfillment of the 
following preconditions:  

1. Belief in people in the organization.  
2. Demonstration of loyalty to organizational goals.  
3. Constant learning and training for changes and adjustments.  
4. Constant review of leader and followers’ behavior in order to 

determine their performance and possible gap between words and deeds.  
5. Harmonization of individual, group and common goals and 

interests with regard to common work on realization of projected policy.  
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6.  Establishing of corresponding communication with subor-
dinates.  

7. Combining of rules of virtual leadership with principles of 
shared leadership.  

 
Top managers are recommended to invest in purchase and 

maintenance of modern information technologies continuously and 
systematically, to motivate employees to work using modern information 
technologies. The effects of these investments and efforts will be 
manifested through better business results and improvement of 
numerous organizational and business performances.  

Furthermore, top managers have to improve their professional 
knowledge and quality of their strategic actions. In this way, they also 
contribute to increase of the level of numerous individual and 
organizational performances of their companies.  

Leaders of virtual organizations should know that organizations 
and their equipment and technologies are not their advantage, but 
people, their knowledge and their potentials. 

 
References 

[1] Ahuja, M.K.; Carley K.M. (1998): Network Structure in Virtual 
Organizations, JCMC 3 (4) June 1998.  

[2] Bell, B. and Kozlowski, S. (2002) "A typology of virtual teams: 
Implications for effective leadership," Group and Organization Management 
(27:1), p 14. 

[3] Drucker, P., (1986): „Managing for result“, Perennial Liberali Edition, 
Harper&Row, New York. 

[4] Duarte D.L., Snyder N.T.. Mastering Virtual Teams: Strategies, Tools, 
and Techniques that Succeed, American Management Association (AMACOM), 
New York, 1995. 

[5] Martinez, M.T.; Fouletier, K.H.; Park, K.H.; Favrel, J. (2001): Virtual 
enterprise – organization, evolution and control, Int. J. Production Economics 74 
(2001), pp. 225-238  

[6] Palmer, Jonathan W. and Speier, Cheri: A Typology Virtual Organi-
sations: An Empirical Study. http://virtualni-organizace.xf.cz/virtual_ 
organizations.htm , 2001 

[7] Purvanova, R. K., & Bono, J. E. (2009). Transformational leadership in 
context: Face-to-face and virtual teams. The Leadership Quarterly, 20, 343–357. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2009.03.004  

[8] Savolainen, T. (2013). Trust Building in e-Leadership – Important Skill 
for Technology-Mediated Management in the 21st Century. International 

http://virtualni-organizace.xf.cz/virtual_
http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2009.03.004


 

 298 

Conference on Management, Leadership & Governance: 288-XI. Kidmore End: 
Academic Conferences International Limited 

[9] Skyrme, D. (2011). The Virtual Organization, Knowledge 
management. In the Internet: http://www.skyrme.com/kmbriefings/2virtorg.htm 

[10] Warner, M.  Witzel M. (2004) Managing in virtual organizations. 
London: Thompson Learning. 

[11] Yoo, Y. and Alavi, M. (2004) "Emergent leadership in virtual teams: 
what do emergent leaders do?" Information and Organization (14), pp 27-58 

[12] Zaccaro, S., & Bader, P. (2003). E-Leadership and the Challenges of 
Leading E-Teams: Minimizing the bad and Maximizing the Good. Organi-
zational Dynamics, 31, 377–387. http://dx.doi.org/10.1016/S0090-2616(02) 
00129-8 

 
 
 
 
 

http://www.skyrme.com/kmbriefings/2virtorg.htm
http://dx.doi.org/10.1016/S0090-2616


 299 
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Резюме: Целта на настоящото изследване е да се адаптира тест за 
ролята на транспортирането в убедителността на публичните разкази 
на Мелани Грийн и Тимоти Брок (The Role of Transportation in the 
Persuasiveness of Public Narratives – Melanie C. Green and Timothy C. Brock 
2000). В изследването участват 201 лица. Представят се психометрич-
ните показатели на българския вариант на скалата – данни за надежд-
ността и валидността й. 

Ключови думи: транспортиране, разказ, адаптиране на тест 
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OF PUBLIC NARRATIVES  
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Abstract: The aim of the study was to adapt test The Role of 

Transportation in the Persuasiveness of  Public Narratives - Melanie C. Green 
and Timothy C. Brock 2000 to Bulgarian language. A total of 201 subjects. 
Present the psychometric indicators of the Bulgarian version of the scale - data 
about its reliability and validity. 

Kay words: transportation, narrative, adapt test 
 
Теория на транспортирането 
Степента, в която индивидите се поглъщат от една история или 

се пренасят в наративен свят, могат да окажат ефекти върху 
реалните им вярвания. Грийн и Брок (Green, M. C., & Brock, T. C., 
2002) [1] концептуализират транспортирането в наративния свят 
като ментален процес, интегриращ съчетаване на внимание, образ-
ност и афект. Гериг (Gerrig, 1993)[2] е първият, който модефицира 
понятието „наративно транспортиране“ в контекста на художест-
вената литература, като използва пътуването като метафора за 
четенето, той концептуализира повествувателния транспорт като 
състояние на откъсване от реалния свят. Базирано на описанието на 
Гериг: „Някой („пътник“) се транспортира по някакъв начин в ре-

mailto:pefly@abv.bg
mailto:pefly@abv.bg
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зултат на извършването на определени действия. Пътникът се 
отдалечава от своята изходна точка, което прави някои аспекти 
недостъпни за тази изходна точка, след което пътникът се връща в 
тази изходна точка, донякъде променен от пътуването“. Гериг 
използва буквалното преживяване на пътуването, за да обясни 
процесите на читателя. 

Усещането за изгубване в една история е познато на много 
хора. Една от теоретичните постановки е да се определят компо-
нентите и последствията от това преживяване. Треанспортирането 
според Грийн и Брок, следвайки Гериг е конвергентен процес, при 
който всички умствени системи и капацитет се фокусират върху 
събитията настъпващи в разказа. Първото последствие от транс-
портирането е, че части от изходната точка стават недостъпни. С 
други думи читателят губи достъп до някои факти от реалния свят в 
полза на приемането на художествения свят, който авторът е 
създал. Тази загуба на достъп може да възникне на физическо ниво 
– транспортираният читател може да не забелязва, например, че 
други влизат в стаята или на психологическо ниво, субективно 
отдалечаване от реалността. Докато човекът е потопен в историята, 
той или тя, може да е по-малко наясно с реалните факти около него, 
които противоречат на твърденията  направени в историята, която 
чете. Отвъд загубата на достъп до реалните факти, транспортира-
ните читатели могат да изпитват силни емоции и мотивации, дори 
когато те знаят, че събитията в историята не са реални Гериг (1993). 
Например, когато се пренасят в художествен текст с драматични 
сюжети, транспортираните лица вероятно ще се занимават с това, 
което Гериг нарича: „активно мислене за това, какво би могло да се 
случи, за да се промени изходът“. Третото следствие е, че хората се 
връщат от транспортирането  малко променени от опита.  

Влиянието на наратива върху вярванията на читателите се 
увеличава с течение на времето, защото се предполага, че читате-
лите са в специално състояние, наречено транспорт (Gerrig, 1993). 

Наративното транспортиране изисква от хората да обработят 
историята – актове на получаване и тълкуване. Възприемането на 
една история се получава чрез два основни компонента: емпатия и 
умствени образи. Емпатията преполага, че възприемащите исто-
рията се опитват да разберат преживяванията на героите, т.е. да 
познаят и усетят света по същия начин. По този начин емпатията 
предлага обяснение за състоянието на откъсване от света по време 
на четене, което е наративното транспортиране. В умствени образи, 
възприемащите историята, генерират ярки образи, така че да се 
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чувстват така сякаш те самите изпитват самите събития. Когато се 
транспортират, възприемащите губят следите на реалността във 
физиологичен смисъл. 

В съответствие с тези характеристики, Van Laer [3] определя 
наративния транспорт като степента, до която индивидът симпати-
зира на героите от историята и разказът активира неговото или 
нейно въображение, което го кара да преживее прекъсване на реал-
ността по време на възприемане. 

 
Ефектът на спящия – Sleeper effect 
Наративния транспорт изглежда е афективен, отколкото когни-

тивен процес. Този начин на обработка води до потенциално на-
растващи и трайни ефекти на убеденост. Ейпел и Рихтер (Appel, M. 
& Richter, T., 2007) [4] използват термина "sleeper effect" (ефектът 
на спящия), за да опишат това парадоксално свойство на наратив-
ното транспортиране продължаващо във времето, което се състои в 
изразена промяна на атитюдите и намеренията и по-голяма уве-
реност, в това че тези атитюди и намерения са правилни. 

Наративния транспорт е подобен на други конструкти, като 
оптимално преживяване или поток (flow), но съществуват няколко 
фини различия. Потокът е с по-обща конструкция т.е. хората могат 
да изпитат поток в различни дейности, докато транспортирането 
води до емпатия и ментална образност, които не се появяват в 
поточните изживявания. 

Изследване на Грийн и Брок (2000) за наративното транс-
портиране  

В изследването си, Грийн и Брок[5] провеждат четири експе-
римента. За да се измери колко индивида се транспортира по време 
на четене, Грийн и колегите и разработват скала, която включва 
въпроси като: "Докато четях, бях изцяло потопен в историята“ и 
"Бих могъл да си представя себе си в сцената на събитието“ и т.н. 
Във всеки един от експериментите се дава на групите да четат текст 
единият, от които е фикция (художествен текст), а другият не-
фикция (вестникарски текст). Във всеки един от експериментите се 
манипулира читателя с допълнителни инструкции, като: 1. Участ-
ниците е трябвало да станат част от историята, като актьори в 
сценарий. 2. Участниците трябва да внимават какво се случва в 
историята. 3. Участниците е трябвало се фокусират върху грамати-
ката и да търсят непознати думи в текста. 4. Манипулация с текста: 
„Убийство в мола“- история базирана на действителни събития и 
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история, в която се набляга на моралните ценности, като вярност и 
приятелство „Останаха само двама“.  

Резултатите са: По-силно транспортираните участници показ-
ват убеждения, които са по-съгласувани с тези, които историята 
внушава, както и даването на по-позитивни оценки на протаго-
нистите в историята. Без значение дали е факт или фикция, текстът 
успява да транспортира участниците и е еднакво силна в двете 
групи. Силно транспортираните участници отговарят значително 
повече в посока, съгласувана с историята (например насилието е 
често срещано или светът е несправедлив). Транспортацията води 
до убаждения внушени от историята и свързани едновременно със 
специфичните и основни айтеми, загатнати в наратива. 

В последния експеримент се разглежда разликата между 
транспортация и ангажираност (involvement). Ангажираността също 
е концептуализирана различно от транспортацията от изследова-
телите А.Х. Ийгъли и Чейкън 1993 (Eagly, A. H. & Chaiken, S.  
(1993) [6]. Ангажираността се използва, когато се има предвид 
съответно : последична или проблемна ангажираност, още наричана 
личностно обвързване (personal relevance), до такава степен, че 
комуникацията да афектира възприемащия лично. Обратно, транс-
портацията, може да създаде обвързване с герои и събития, които да 
нямат влияние върху живота на читателя. Терминът ценностно-
обвързана ангажираност (value-relevant involvement) или наричан 
още его-ангажираност се е използвал, за да се обозначи ситуации, 
където самостоятелно дефинираните ценности стават очевидни в 
комуникацията. Въпреки, че е възможно читателите да се транспор-
тират в история, която набляга на важни ценности. Експериментът е 
проверил възможността да се получи транспортация и да афектира 
убеждения, дори когато историята не е съвместима с изградените 
като важни ценностите на читателя.  

Резилтатът е: В контраст на ефектите от инструкциите върху 
транспортацията, състоянието последична ангажираност – личност-
но обвързване или ценностно-обвързаната ангажираност нямат 
различия при различните групи. Транспортацията няма връзка с 
ангажираността със задачата. По този начин транспортацията се 
различава от ангажираността концептуално и емпирично. Полът 
няма отражение в транспортацията. 
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Методика 
Целта на настоящото изследване е да се адаптира за български 

условия тестът за влиянието на транспортирането върху вярванията 
на читателя на Мелани Грийн и Тимоти Брок 2000.  

 
Задачи на изследването:  
1. Да се изследва факторната структура на българската версия 

на теста.  
2. Да се установи вътрешната консистентност на скалата от 

българската версия на теста.  
3. Да се сравнявнят с Т-тест дали средните стойности на 

групите по вида на текст се различават статистически значимо.  
 
Обект на изследването 
Участници в изследването са студенти по психология - 142, 

студенти по право – 59. В проценти е съответно 70,6% и 29,4%. От 
изследваните лица, 53 или 26.4% са мъже, а 148 или 73,6 са жени. 
Изследваните лица са на различна възраст, от 18 до 48 години. За 
това, по показател възраст, са групирани в три групи. Съответно от 
18 до 28 години, от 29 до 39 години и от 40 до 48 години. В първа 
група попадат 121 лица, или 60,2%. Във втора група попадат 57 
лица, или 28,4%. Най-малобройна е трета група, в която попадат 
11,4% или 23 лица. Най-многобройна е първа възрастова група от 
18 до 28 години, учещи психология – 90 на брой. 

В изследването участват общо 201 лица. От тях на 101 лица им 
е дадено да четат разказа „Емигрант“ на Мартин Ралчевски [7], 100 
лица -  четат нехудожествен текст от новинарски сайт [8] Разказът е 
емоционално въздействаща история, с тема особено близка за 
българина. Животът на българския емигрант въплатен в един много 
затрогващ разказ. Баща емигрант разказва в писмо на сина си, 
когото не е виждал много години истината за това какво прави в 
чужбина, как трудно изкарва хляба си и тъй като е бил далече от 
него дълги години, се опитва да му даде житейски уроци и съвети. 
Вестникарският текст е за бежанци от Сирия, които се опитват да 
оцеляват в тежките условия за живот като имигранти в чужди 
страни.  

При анализа на данните е използван SPSS – (статистически 
пакет за социални науки) статистически методи – описателна ста-
тистика, факторен анализ, t-тест за сравняване на средните и под-
програмата за изчисляване на коефициента Алфа на Кронбах 
(измерител на вътрешната консистентност на скалите).  
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Описание на оригиналния тест  
The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public 

Narratives – Melanie C. Green and Timothy C. Brock, Ohio State 
University in Journal of Personality and Social Psychology 79(5):701-
21 December 2000. 

Тестът се състои от 11 основни айтема и 4 за образност спе-
циално свързани с целевия разказ. Измерва се със 7-степенна 
Ликертова скала за оценка от 1 (изключително много) до 7 (много 
малко). Специфичните айтеми са свързани с целевия разказ. Основ-
ният въпрос е свързан с образността на героите.“Докато четях исто-
рията имах ясна представа за..., в зависимост от това колко героя 
участват в историята. 

 
Таблица 1. Айтеми за транспортиране 

Айтеми 
Панел 1: Основни айтеми 
1. Докато четях историята, можех лесно да си представя събитията случващи се 
в нея. 
2. Докато четях историята, си мислех за това, което се случваше в стаята около 
мен. 
3. Бих могъл да си представя, себе си в сцената на събитията описани в 
историята. 
4. Докато четях, бях изцяло „потопен” в историята. 
5. След като приключих с четенето на историята, ми беше лесно да я забравя. 
6. Исках да науча как приключва историята. 
7. Историята ме афектира емоционално. 
8. Осъзнах, че обмислям варианти, как би могла историята да завърши различно. 
9. Умът ми блуждаеше, докато четях историята. 
10. Събитията в историята съответстват на ежедневието ми. 
11. Събитията в историята промениха живота ми. 
Панел 2: Специфични айтеми (за четящите разказ) за българската версия  
12. Докато четях историята имах ясна представа за бащата. 
13. Докато четях историята имах ясна представа за сина. 
14. Докато четях историята имах ясна представа за майката. 
Панел 3: Специфични айтеми (за четящите вестник) за българската версия 
12. Докато четях историята имах ясна представа за бежанците 
13. Докато четях историята имах ясна представа за Мохамед 
14. Докато четях историята имах ясна представа за Мирвайс 



 305 

Авторите предлагат да се използва общия бал, (сума на 
стойностите по отделните скали – основна и специфична) за да се 
оцени общият ресурс за транспортиране на читателя, тъй като при 
третиране поотделно за разбиране (айтеми 1, 3, 4 от табл. 1), афек-
тивно влияние (айтеми 5, 7, 11) и образност (айтеми 12–14) са по-
казали приемлива надеждност (Алфата на Кронбах >.65) въпреки 
това тези подскали не са дали точни резултати. Затова резултатите, 
които докладват са използвани от пълната скала.  

Преводът от английски на български език се осъществи от 
двама преводачи: един специалист по английски език и един спе-
циалисти по английски език и психология. При сравнението на 
преводите се приеха вариантите, по които имаше съгласие на двама 
от преводачите. 

 
Анализ на резултатите  
Факторен анализ на българската версия на теста. 
При анализа на резултатите първото, което ни интересува, е 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure от таблицата „КМО and Bartlett’s Test“, 
което оценява дали разпределението на стойностите е адекватно за 
провеждане на факторен анализ. 

Що се отнася go Bartlett’s Test стойности Sig < 0,05 означават, 
че разпределението е приемливо за факторен анализ. 

В нашия случай КМО = 0.784 and Bartlett’s Test Sig < 0.000, 
което е една добра предпоставка за провеждане на факторен анализ. 

 

 
 

Фигура 1. Тежест на отделните фактори 
 
Графиката „Scree Plot“ показва тежестта на всеки възможен 

фактор (Component Number). Hue обаче се ограничаваме само с тези 
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от тях, чиято тежест (Eigenvalue) е по-голяма от 1, т. е. по-голяма от 
тежестта на отделния айтем. В случая факторите са 4 (когниция, 
афект, внимание и образност). 

„Component Matrix — представлява тежестта на всеки айтъм 
(VARi) в съответния фактор (Component). В първия фактор влизат 
12 айтеми, което означава, че съществува генерален фактор, който 
включва голяма част от компонентите. Това е добър факт за скалата, 
която искаме да представлява теста. 

Таблицата „Total Variance Explained“ даде възможността да се 
определи броят на факторите, тежестта на всеки един от тях и 
кумулативната вариация на общите резултати, която обясняват. В 
трите колони, озаглавени „Extraction Sums of Squared Loadings“, се 
видя, че първият фактор има тежест над 4 и обяснява 29,09 от 
вариацията. Заедно с останалите 3 нейното обяснение е 59,70%. 
Тези резултати са добри и говорят за един силен генерален фактор, 
което потвърждава валидността на скалата. 

При следващата стъпка от адаптацията се провери каква е 
вътрешната консистентност на скалите. Алфата на Кронбах. Кое-
фициентът, характеризиращ вътрешната консистентност на скалата 
при валидизационното изследване като цяло е добър (α=,636). 

 
Описателна статистика  
 

Таблица 2. Описателна статистика 
N Mean SD Min Max Range 
1 2,10 1,146 1 6 5 
2 6,20 1,435 1 7 6 
3 3,74 2,062 1 7 6 
4 2,49 1,530 1 7 6 
5 5,43 1,574 1 7 6 
6 2,89 1,760 1 7 6 
7 3,39 1,903 1 7 6 
8 4,44 2,019 1 7 6 
9 5,92 1,548 1 7 6 
10 6,14 1,474 1 7 6 
11 6,09 1,379 1 7 6 
12 2,61 1,452 1 7 6 
13 3,81 1,870 1 7 6 
14 3,90 1,769 1 7 6 
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Сравнението на получените резултати разкрива, че в изслед-
ваната извадка относително най-силно е оценен 2 въпрос (М=6,20) 
Докато четях историята, си мислех за това, което се случваше в 
стаята около мен. Относително най-слабо е оценен 1 въпрос 
(М=2,10) Докато четях историята, можех лесно да си представя 
събитията случващи се в нея. 

Т-тест за сравняване на средните –сравняваме дали средните 
стойности по вида на текста (разказ или вестник) се различават 
статистически значимо. 

Изследване зависимост между видовете текст и айтеми от 1 до 11. 
 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of 

Means 

95% Confidence Interval of the 
Difference, 

F Sig. (2-tailed) Lower Upper 
3,985 ,016 -4,718 -,493

 
Получени са стойности  Sig(р) <0.05 Това означава че може да 

се твърди за наличие на статистически значимо различие между  
тези които четат разказ и тези които четат вестник. 

Изследване зависимост между видовете текст и айтеми от 12  
до 14. 

 
Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of 

Means 

95% Confidence Interval of the 
Difference, 

F Sig. (2-tailed) Lower Upper 
,193 ,518 -,768 1,518

 
Получени стойности  Sig(р)>0.05 Това означава че не може да 

се твърди за наличие на статистически значимо различие между  
тези които четат разказ и тези които четат вестник. С това се доказва 
нулева хипотеза, че не е от значение вида текст, който се чете (раз-
каз или вестник), резултатът е един и същ. 

Изследванията от от англоезичния тест на Грийн и Брок твър-
дят, че транспортирането и съответните убеждения обикновено не 
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са били засегнати от етикетирането на история като факт или като 
художествен текст, което се потвърждава и с изследването в бъл-
гарски условия. 

 
Заключение 
Обобщавайки получените резултати, може да се направи изво-

да, че българският вариант на теста за ролята на транспортирането в 
убедителността на публичните разкази на Мелани Грийн и Тимоти 
Брок (2000), адекватно съответства на оригиналния англоезичен 
вариант. Структурата на теста добре съответства на оригиналния 
модел. Вътрешната консистентност на скалата като цяло е добра. 
Регистрираните взаимовръзки между измерените равнища, съответ-
стват на резултатите от изследвания, проведени в друга културна 
среда. Тестът може да се използва като инструмент за измерване на 
влиянието на разказите, като средство за убеждаване.  
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PROVIDING A TAILORED SOLUTION FOR INFANTS  
IN DAYCARE CENTERS 

 
Galit Zino 

 
Abstract: Many infants are cared for in daycare centers in large groups. 

This article focuses on the points that arose from research studies, and they 
should be addressed when an attempt is made to understand how it is possible 
to provide a tailored solution for infants who stay in daycare centers. The 
research on the topic of infants in daycare centers addressed the question of 
whether it is possible at all to provide a tailored solution. Later research studies 
began to isolate the variables in the attempt to understand what influences the 
solution that is given to infants in daycare centers. A significant finding is the 
ability of infants to create an attachment with educational caregivers in addition 
to the attachment with the mother. In addition, it was found that the infant can 
create a different attachment with each one of the figures. It was further found 
that the question of the quality of the care of the infant in the daycare center is 
first a question of the quality of the relationship built between the infant and the 
educational caregiver. For this reason, the professional training before and 
during the work is important and helps the educational caregiver in the choice 
of activities suited to the infant’s developmental needs. Professional training 
that addresses the development of her relationships with the infant gives the 
educational caregiver time and opportunities for reflection. Further important 
reference is to the continuous and significant relationship between the parents 
and the educational caregiver.  

Keywords: Daycare center, educational caregiver, infants, tailored 
solution, attachment. 

 
 
In recent decades, in the developed countries there has been a 

considerable increase in the number of infants staying in daycare centers 
and centers for early childhood care. The outcome is that in many cases 
the care of the infant is divided between the home environment and the 
daycare center. Early childhood care centers have become a significant 
environment in the development of infants (Degotardi, 2010). The first 
research studies in this field tended to emphasize the dangers entailed by 
the infant’s lengthy and regular stay in the daycare center – especially 
what is related to attachment behaviors (Belsky, 1986). It was reported 
that although about 68% of infants have a stable attachment with their 
mothers, only 50% of the children developed a stable attachment with 
the educational caregivers (Howes & Smith, 1995). Thus, the ‘double 
risk’ theory is created, cautioning against the risky combination of 
insecure relations between the child and the educational caregiver and 
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another factor, such as the mother’s low sensitivity or poverty (Biringen 
et al., 2012). It was argued that insecure relations with the mother may 
constitute a model for the construction of relations with the educational 
caregiver, when the negative implications of the infant’s stay in the 
daycare center may continue until the school years (Belsky et al., 2007). 
Research studies also indicated the distress that may develop among the 
infants brought to the daycare centers from the home environment, when 
behavior of delay and self-comforting entails the development of 
patterns of despair and disconnection following the absence of adequate 
attention on the part of the educational caregiver (Fein, 1995). 

Later research studies led to the change of the trend regarding the 
daycare centers as an endangering factor in the process of the child’s 
development. Thus, in contrast to early concerns, it was found that the 
relations between the infant and the educational caregiver are built from 
shared interaction and are not determined according to the pattern of the 
infant’s relations with the mother (Howes et al., 1988). The infant’s 
responsiveness and sensitivity to the educational caregiver depend on the 
educational caregiver’s sensitivity and not on the mother’s (Zimmerman 
& McDonald, 1995). Research studies that examine the network of 
attachments of the infant who is in a daycare center negated the 
perceptions that see the attachment to the mother as the sole significant 
attachment, with decisive importance. It was found that the two 
attachments – the attachment to the mother and the attachment to the 
educational caregiver – influence the development (Cassibba, van 
Ijzendoorn, &D’odorico, 2000).  

The relationship with the educational caregiver and the attachments 
to her may significantly and powerfully influence the infants’ 
development and learning. Recent research studies indicate that infants 
who had received emotional care and response to their needs during their 
stay in the daycare center develop cognitive, language, and social skills 
(Recchia& Shin, 2012; Wittmer& Petersen, 2010). The duration of stay 
in the daycare center where infants are exposed to materials and games 
suited to their age and where the educational caregivers encourage them 
to investigate their environment predicts more frequent, diverse, and in-
depth inquiry behaviors and greater success in problem solving 
(Schuetze et al., 1999). A research study on families from low 
socioeconomic groups showed that the stay of infants in a quality 
daycare center increases the language skills (O’Connell &Farran, 1982). 
Secure relations with a professional educational caregiver may be a 
‘compensatory factor’ for the negative influence of insecure relations 
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with the mother on the cognitive and language development (Spieker et 
al., 2003). 

In general, it can be said that the stay in the daycare center can 
create a remedial emotional experience that may contribute to the 
establishment of a path of positive development. A pattern of relations of 
emotional availability that will be created in the daycare center may also 
be implemented in other contexts, including the home environment 
(Biringen et al., 2012).  

The research findings about the great potential of the daycare center 
indicate the importance of the quality care required so as to fully 
implement this potential. Indeed, research studies indicate that the 
quality of care of infants is positively related to the cognitive and 
language development and to the acquisition of communication skills 
(Burchinal et al., 1996). In addition, it was argued that the quality of care 
is related to the children’s wellbeing and adjustment during life (Phillips 
& Adams, 2001). In the evaluation of the quality of care during early 
childhood it is necessary to differentiate between external quality and 
internal quality. External quality includes the framework, group size, 
group composition, quantitative ratio between children and adults, and 
equipment. Internal quality includes interpersonal relationships, 
interactions, and processes (Baustad, 2012; Harms, Cryer, & Clifford, 
2006). 

Despite the importance of external quality, it does not determine the 
quality of the care (Baustad, 2012). On the basis of the principles of 
attachment theory, researchers maintained that the building of the 
relationship between the infant and the educational caregiver is the 
primary component of the practice of care and the work of the 
educational caregiver (Lee, 2006; Recchia&Loizou, 2002). Secure 
relationships with the educational caregiver are associated with the 
creation of secure relationships with other children and with teachers. 
They predict positive adjustment outcomes, regardless of the relations 
with the mother (Biringen, 2012). It is necessary to emphasize that the 
infant’s relationships with the educational caregiver not only become a 
model that establishes the infant’s future relationships with educators 
and teachers but also build an environment for adjustment, development, 
and learning in the present and in the future. Thus, it is possible to 
conclude that their meaning for the development is critical (Lee, 2006). 
It is possible to say, therefore, that the question of quality of care of the 
child in the daycare center is first of all the question of the quality of the 
relationship built between the infant and the educational caregiver. 
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However, it is natural that the character and development of the 
relationship are found at the focus of many research works.  

The relationships between the educational caregivers and the 
infants are dynamic in nature. The creation of the environment that 
supports learning and the preservation of it afterwards require an 
ongoing process of adjustment according to the infant’s development 
(Recchia & Shin, 2012). The relationship is built gradually; both the 
infant and the educational caregiver need time and suitable opportunities 
to understand the behaviors and hints of the other side and to adjust to 
one another. The process of the building of a stable relationship passes 
through a number of stages (initial acquaintanceship – adjustment and 
accommodation – reinforcement – stabilization of the relationship) and 
requires long weeks and months of continuous work (Lee, 2006; Raikes, 
1993). It should be noted that the construction of stable relations between 
the infant and the educational caregiver is a significant and enriching 
experience for both sides; it includes both reciprocal learning and 
emotional support. The educational caregiver requires the ability to 
regulate her emotions and the infants’ emotions (Lee, 2006; Recchia & 
Loizou, 2002).  

Research studies indicate a number of characteristics of successful 
attachment between the educational caregiver and the infant typical of 
close, stable, and secure relationships. The educational caregiver’s 
sensitivity (Recchia& Shin, 2012; Zimmerman & McDonald, 1995), the 
educational caregiver’s constant reflection about her relationship with 
the infant (Lee, 2006), and the complexity and depth of the interpret-
tations that the educational caregiver gives to the infant’s behavior 
(Monti & Crudeli, 2007) are of especial importance. The educational 
caregivers must also use routine activities for the reinforcement of the 
relationship with the infant and should not rely only on the time of play 
(Degotardi, 2010; Recchia& Shin, 2012). However, it is important for 
the educational caregiver to be involved also in the free play time and 
not only so as to prevent or resolve conflicts between children (Baustad, 
2012). It should be noted that when the infants come to the daycare 
center from the home and evince low developmental outcomes and may 
develop patterns of disconnection and despair, the quality of the 
interaction between the infant and the educational caregiver is of critical 
importance. Educational caregivers who had appropriate training and 
who have frequent and quality interaction can ease their distress (Fein, 
1995). 

Communication between the educational caregiver and the infant 
may also contribute to the infant’s cognitive and language development. 
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For this purpose, it must be multidimensional and include a significant 
dimension of nonverbal communication (Lee, 2006). It was found that 
the educational caregiver must provide the infant with comprehensive 
information through the use of words synchronized with movements and 
gestures (Gogate et al., 2000). The educational caregiver’s conversation 
must be focused on the infant and must address the infant, while 
avoiding direct commands (Rollins, 2003). The educational caregiver 
must know to interpret the infant’s signs and hints and must enable him 
to lead and be sensitive and responsive during the interaction with him 
(Recchia& Shin, 2012). A positive relationship was found between the 
scope of the general conversation and future language skills and between 
the shared and regulated involvement and the language skills at a later 
age. The affiliation of meaning to the infant’s activities facilitates the 
cognitive development and contributes to the development of the 
understanding of the direction (Trautman & Rollins, 2006). 

In the analysis of the factors that help the educational caregiver 
build close, stable, and secure relations with the infant, researchers 
emphasize the importance of cooperation and a supportive atmosphere in 
the daycare center staff. The educational caregivers must agree with the 
shared objectives, be aware of styles, skills, and needs of their peers, 
develop reciprocal trust, be coordinated, share information, and share 
tasks (Recchia&Loizou, 2002). The educational caregivers need support 
from the senior or more experienced educational caregivers (Lee, 2006; 
Recchia&Loizou, 2002). Research studies show that when care is held in 
small groups of six or fewer infants and quantitative ratio between 
infants and adults is low (1:3 or less), the quality of the interactions 
between the educational caregiver and the infant increases (Howes & 
Phillips, 1992). It is preferable when a small group of infants is cared for 
by at least two staff members (Goelman et al., 2006). Emphasis is placed 
on the need to minimize the turnover of personnel and to assign to every 
infant one regular educational caregiver who will be responsible for the 
infant’s care (Lee, 2006). The educational caregiver’s professional 
training constitutes a significant predictive factor of the quality of care 
(Goelman et al., 2006). The training program with relationships and 
emotions at the center, with reference to the emotional regulation of the 
educational caregiver and the infants, will help the educational caregiver 
provide a solution tailored to the infant under her care (Lee, 2006; 
Recchia&Loizou, 2002). Professional training before and during the 
work helps her in the choice of the activities suited to the infant’s 
developmental needs and the development of her relations with the infant 
and gives time and opportunities for reflection (Lee, 2006; Howes & 
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Phillips, 1992). It was found that professional training is related to the 
quality of the interaction between the educational caregiver and the 
infant through the educational caregiver’s sensitivity, encouragement on 
her part, and through the complexity of the interpretations that it 
provides to the infant’s behavior (Degotardi, 2010). A secure and clean 
physical environment tailored to the infant’s developmental needs is also 
related to the quality of the care (Vandell, 1996).  

Among researchers and educators there is broad agreement about 
the importance of the cooperation with the parents (Samueslsson et al., 
2006). In the ideal situation, educational caregivers and parents are 
supposed to be in daily contact so as to provide consistent and 
continuous care and to support their learning and development. The 
educational caregivers must respect the parents and be sensitive to their 
needs (Recchia&Loizou, 2002). Moreover, the modern approaches tend 
to see the parents and educators as equal partners who are involved in the 
making of decisions and in the choices for their children (Evangeliou et 
al., 2008). The involvement of the parents of young children is supposed 
to be equal, active, and responsible, characterized by a shared sense of 
destiny, reciprocal respect, willingness for negotiations, sharing of 
information and responsibility, involvement in the making of decisions 
(Pugh &DeAth, 1989). The steps proposed for the building and 
strengthening of the relationship with the parents are negotiations on the 
shared method and shared system of values, daily discourse on the 
child’s situation and progress, development of a portfolio of 
development for every child in cooperation with the parents, feedback 
and exchange of ideas, and parents’ involvement in the daycare life, 
when teamwork is required to find optimal ways for the parents’ 
involvement (Share &Kerrins, 2014). The need for skills of listening and 
negotiating during the building of the communication with the parents is 
emphasized (Evangeliou et al., 2008). Professional training that 
addresses this topic may facilitate the joint work with the parents 
(McMillan, 2005), as well as an organizational culture that promotes 
communication and interpersonal relations and respects personal 
differences (Lee, 2006). 

Infants develop in the environment of their communities and 
cultures (Colvard, 2004). Different cultures develop a different reference 
to childhood in general and to early childhood in particular; the 
differences in the perception of the individual’s place in society and the 
value of personal autonomy are expressed in the different patterns of 
care (Rayna, 2004; Sheridan et al., 2009). The development of a uniform 
curriculum and the determination of objectives and guidelines for care 
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reflect the values and philosophical ethics that characterize the dominant 
cultural discourse in the country (Baustad, 2012; Rayna, 2004). 
However, alongside the differences in the theory and practice of care of 
children during early childhood in different states and cultures, there is 
also a common denominator that enables the dialogue. Thus, the 
understanding of the need to respond to the child’s developmental needs 
and the desire to see him as active, reflective, related to the environment, 
and connecting with other children and adults unites the perceptions of 
care that derived from a number of different cultures (Samueslsson et al., 
2006). The daycare centers need to be in close interaction with the 
community that they serve and reflect in their routine work the cultural 
practice of the population. However, daycare centers not only rely on the 
community culture but also confirm and strengthen it, thus contributing 
to the wellbeing of the children and their families. Therefore, the daycare 
centers today must express flexibility and openness to the building of 
partnerships with the community factors and the integration in the 
construction of the curriculum and the influence of the culture of the 
community on the practice of the care (Ball, 2001). The initiatives that 
are aimed at the increase of the depth between the daycare center and the 
community include house visits as a part of the care routine, the 
construction of community ability in the weak communities 
(development of infrastructures and reinforcement of local networks that 
provide service for children during early childhood, encouragement of 
the community initiatives that focus on the wellbeing of children during 
early childhood), the encouragement of the parents’ involvement and 
dialogue with them on the child’s developmental needs, and the increase 
of the access toresources and services suited for families (Colvard, 
2014). 
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Abstract:  Self-esteem continues to be one of the most researched area in 
the psychology (Baumeister 1993; Mruk 1995; Wells & Marwell 1976; Wylie, 
1979). Generally conceptualized as a part of the self-concept, to some self-
esteem is one of the most important parts of the self-concept. This paper focused 
on definitions and aspects of the self-esteem according to different authors. 
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The researches of the global self-esteem of the students are 

connected with the correlating of their self-confidence (Anysymova, 
1984, Orakova, 2000. p.60). It is connected with the strength of the 
“Self”, as well as with the level of developing their willful qualities and 
emotional stability (Anysymova, 1984, Orakova, 2000. p.60). The author 
comes to the conclusion that the common self-esteem influences the 
dynamics of the reflexive “Self”, because it is one of its main 
components. The self-esteem of the personality as an uncompleted but 
working system defines the positive and negative doings of the person. It 
is one of the essential channels, through which the self-conscious is 
included in the process of regulating the activity and behavior of the 
subject in an odd form of representing it – in self-regulation. The higher 
form of self-regulation and self-control upon the ground of the self-
esteem suppose and adequate of the self-esteem and meanwhile creative 
attitude of the self-perception and self-knowledge (Anysymova, 1984; 
Mutafova, 2007; 2014; 2015; Orakova, 2000. p.60; Velichkov, 1989).    

The self-esteem 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 function of the self-esteems are compatible (Zaharova, 
1989). The degree of the depth and understanding of the achieved 
experience is reflected in the subjective self-esteem of the personality. In 
the action and with the communication, the personality relates herself 
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with others and herself as well. The self-esteem 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). 
Building up an adequate self-esteem as a mechanism of psychological 
self-regulation is connected with the development of the reflexive “Self”, 
“leaning against” an analyze that has been embedded in the evaluations 
of the objective and subjective data (Zaharova, 1989). Not like the outer 
evaluation (based on the evaluations of others that are relevant), the self-
esteem (made out of an inner evaluation (based on the “Self’s’’ 
experience as a subject), coming out for the feeling of competence) is 
relatively stable (Andreeva, 1998). In this sense, the self-esteem is an 
appropriate “tool” for researching the reflexive “Self”. 

The self-esteem as an intellectual action, is associated with its 
reflexive character. It is related to the evaluative functions of the self-
consciousness, as a mechanism of self-regulation. They reflect the 
particularity of the self-knowledge and self-perception (Mutafova, 2007; 
2014; 2015; Orakova, 2000. pp. 59-61; Vasilev, 2006; Velichkov, 1989).  

The analysis for the experimental surveys of the self-esteem reveals 
a big range of effects, upon the psychological regulation of the behavior 
(Velichkov, 1989, pp. 57-58).  

Individuals with low self-esteem are characterized with 
experiencing melancholy and anxiety, and are more dependent on other 
peoples’ opinions. They have greater uncertainty for achieving their own 
vital plans, as well as a feeling of incompetence, concerning their social 
relations (Orakova, 2000. pp. 59-61; Velichkov, 1989, pp. 57-58).  

There are three meanings of self-esteem in the psychology: 
Self-esteem - is mostly used to refer to the way people 

characteristically feel about themselves. In this sense it contains 
cognitive, emotional and conative (behavior) component (Zaharova, 
1989; Orakova, 2000).  

This form of self-esteem is also known as a global self-esteem or 
trait self-esteem, as it is relatively enduring, both across time and 
situations. The global self-esteem can be researched with the 
Rosenberg’s scale for the global self-esteem, adopted from Peneva and 
Stoyanova (Rosenberg, 1965; Peneva & Stoyanova, 2011). Attempts to 
define self-esteem have ranged from an emphasis on primitive libidinal 
impulses (Kernberg, 1975), to the perception that one is a valuable 
member of a meaningful universe (Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 
1991). Self-esteem can be also defined in terms of feelings of affection 
for oneself (Brown, 1993, 1998; Brown & Dutton, 1995). High self-
esteem is characterised by a general fondness or love for oneself; low 
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self-esteem is characterised by mildly positive or ambivalent feelings 
toward oneself. In some cases, low self-esteem people hate themselves, 
but this typical in clinical populations, not in normal populations 
(Baumeister, Tice, & Hutton, 1989).  

Self-evaluations. The term ‘‘self- esteem’’ can refer to the way how 
people evaluate their abilities and attributes. For example, many scales 
designed to assess self-esteem include subscales for measuring 
psychological self-esteem, social self-esteem, or athletic self-esteem 
(Harter, 1986; Marsh, 1990; Shavelson, Hubner & Stanton, 1976). The 
terms ‘‘self-confidence’’ and ‘‘self-efficacy’’ have also been used to 
refer to these beliefs, and many researcher equate self-confidence with 
self-esteem. These beliefs are also colled self-evaluations or self-
appraisals, as they refer to the way humans evaluate or appraise their 
specific abilities and personality characteristics. Feelings of self-worth. 
Self-esteem is also used to refer to rather momentary emotional states, 
particularly those that are from a positive or negative outcome. This is 
what people mean when they speak of experiences that bolster their self-
esteem or threaten their self-esteem. For example, a person might say her 
self- esteem was sky-high after getting a big promotion, or a person 
might say his self- esteem plummeted after a divorce. Following James 
(James, 1890; Mavrodiev, 2015), these emotions can be refer as self-
feelings or feelings of self- worth. Feeling proud or pleased with 
ourselves (on the positive side), or humiliated and ashamed of ourselves 
(on the negative side) are examples of what we mean by feelings of self-
worth (Brown, Dutton & Cook, 2001). 

Numerous researches have been created related to the structure, 
functions and possibilities of forming the self-esteem and the concept of 
the personality’ self-esteem (James, 1890; Coopersmith, 1967; 
Rosenberg, 1965; Mavrodiev, 2015; Mutafova, 2007; 2014; 2015; 
Orakova, 2000; Stoyanova & Peneva, 2014). 

James argued that individual’s self-evaluation developed from the 
accumulation of experiences in which individuals’ outcomes exceed their 
goals on important dimension, according to the rule that self-esteem = 
success/pretensions. Furthermore, assessment has to examine discrepan-
cies between current appraisals and individual goals and motives (James, 
1890). 

According to Coopersmiths’ classic definition of self-esteem: 
“The evaluation which the individual makes and customarily 

maintains with regard to himself: it expresses an attitude of approval and 
indicates the extent to which an individual believes himself to be 
capable, significant, successful and worthy. In short, self-esteem is a 
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personal judgment of the worthiness that is expressed in the attitudes the 
individual holds towards himself.” (Coopersmith, 1967, pp. 4–5). 

 
From this prospective, it is important to assess how individuals 

perceives themselves to be views by others (friends, family members 
etc.). 

There are many methods to measure the self-esteem: Rosenberg’s 
Self-Esteem scale, the Janis–Field Feelings of Inadequacy scale, the 
Coopersmith Self-Esteem Inventory; and the Tennessee Self-Concept 
scale (Fitts, 1964; Rosenberg, 1965; Janis & Field, 1959; Coopersmith, 
1967). From there methods only the Rosenberg’s scale measures the 
global self-esteem, the others are multidimensional i.e. they measure 
different qualities of self-concept. The Rosenberg Self-Esteem Scale is 
the most used instrument for measuring the global self-esteem 
(Rosenberg, 1965).  

Individuals with high self-esteem perceive themselves as talented 
and self-confident people, capable of being leaders and able to express 
themselves. They feel a certain easiness and simplicity in their social 
relations. They are demonstrating great self-confidence and are 
determined to put in great efforts, in order to achieve their goals 
(Orakova, 2000. pp. 59-61; Stoyanova, 2015; Velichkov, 1989, pp. 57-
58). 

According to the Erikson’s theory of psychosocial developmental 
periodization eleven years old students acquire diligence and are more 
confident when they are stimulated and encouraged to success from the 
adults, but they acquire a sense of inferiority and alienation when adults 
deride them or push them away (Erikson, 1968; Mavrodiev, 2015; 
Mutafova, 2015). 
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Numerous authors that believe that the evolution had main role in 

shaping the emotions’ characteristics and functions, emphasized the 
notion of emotions adaptations (Cosmides,&Tooby, 2000).  

Ekman agrees the existence of a limited set of basic emotions. 
According to him emotions are inherited adaptive functions.  

 
“Yet I believe theprimaryfunctionofemotionis to 

mobilizethe organism todeal quick 
lywithimportantinterpersonalen counters, prepared 
todosobywhattypesofactivityhave beenadaptive 
inthepast. Thepastrefersinparttowhathasbeenadaptive 
inthepasthistoryofourspecies, and 
thepastrefersalsotowhathasbeenadaptive 
inourownindividuallifehistory” (Ekman,1999, p. 2) 

 
Ekman differ six basic emotions that are with universal expression 

and are supposed to have had an adaptive function: joy, disgust, surprice, 
sadness, anger, fear (Ekman, 1992a; 1992b; 1999). 

Matsumoto and Ekman define emotionsas “transient, bio-
psychological reactions designated to aid individuals in adapting to and 

mailto:mariamutafova@swu.bg
mailto:e-mail:o.vasiliadou@yahoo.gr


 327 

coping with events that have implications for survival and well-being” 
(Matsumoto& Ekman, 2009; Ekman, 1992a; 1992b; 1999). 

According to Izard emotion manifests itself in two forms: emotional 
states and emotional traits (Izard, 1980; 1994; Stoyanova, 2011). 

The tolerance and the emotional intelligence have an important role 
in improving the interaction between different personalities (Stoyanova, 
2010). 

A lot of psychological researches have been dedicated to the 
structure, functions and possibilities of forming the self-assessment, the 
concept of the personality’ self-esteem, a positive or negative unit 
forwarded to oneself and others (Coopersmith, 1967; Rosenberg, 1965; 
Mavrodiev, 2015; Mutafova, 2007; 2014; 2015; Orakova, 2000; 
Stoyanova&Peneva, 2014).The emotional component is part of the self-
assessment (Mutafova, 2014). 

Characteristic of the temperamentis the emotionality (Rusalov, 
1989; Mutafova, 2011). 

The Temperament is defined as the dynamics of the psyche. The 
term temperament means proportionality (the dynamic characteristics of 
the psyche are determined by the proportion of body fluids). The 
predominance of any of them determines the temperament properties 
(Mavrodiev, 2008). 

The dynamics of the psyche is determined by the dynamics of the 
basic nervous processes. Pavlov creates a typology of the superior 
nervous activity based on the criteria: strength, mobility and equilibrium 
of the processes of excitation and retention. The four types of higher 
nervous activity correspond to the four classic types of temperament: the 
sanguine temperament is determined by a strong, movable and 
equilibrated type of superior nervous activity; Phlegmatic temperament - 
strong, slow and balanced; Choleric - strong and unbalanced, 
melancholic - weak type of superior nervous activity (Mavrodiev, 2008; 
2015). 

Numerous studies of the temperament were created in 
psychological literature (Adler, 1965; Andreeva, 1998; Buss, 1975). 

 
James -Lange Theory 
 
James suggests that emotions are result of physiological 

changesinducedbya stimulus. 
 
“Mytheory... is thatthebodilychangesfollowdirectlythe perception of 

the excitingfact, and thatourfeelingofthesamechangesasthey occuris 
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theemotion. Commonsensesays, weloseourfortune, aresorryandweep; 
wemeeta bear, arefrightenedandrun; weareinsultedbya rival, 
areangryandstrike. The hypothesis 
heretobedefendedsaysthatthisorderofsequenceis incorrect... 
andthatthemorerationalstatementisthatwefeelsorrybecausewecry, 
angrybecausewestrike, afraidbecausewetremble... 
Withoutthebodilystatesfollowingontheperception, thelatterwouldbepurely 
cognitive inform,pale,colorless,destituteofemotionalwarmth. We 
mightthenseethebearandjudgeit besttorun, receive theinsultanddeemit 
righttostrike, butweshouldnotactuallyfeelafraidorangry” 

 
Lange agrees with the conception of James about the emotion asa 

consequenceoftheperceptionofphysiologicalchanges. According to him 
psychological changes are controlled by a part of the brain (Walter, 
1927, Lange,& James, 1967). 

The result is the James-Lange theory of emotion (Walter, 1927, 
Lange,& James, 1967). According to James-Lange theory the emotion is 
a result of psychological reaction of event. The emotional reaction 
depends on the interpretations of those psychological reaction. The 
James-Lange theory inverted the way of thinking about the cause and the 
effect dependence between the experience of emotion and its 
manifestation. James and Lange emphasized that the autonomic activity 
and actions induced by emotional stimuli generate the feeling of emotion 
(Walter, 1927, Lange,& James, 1967). 

 
The Cannon–Bard theory of emotion 
 
Different from the James - Lange Theory Cannon and Bard state 

that Emotion-arousing stimuli simultaneously trigger emotional 
experience and psychological responses (Cannon, 1927; Bard, 
1928;1934).The main highlight in this theory is the importance of the 
central nervous system in triggering a given emotion. As such the 
psychological changes are consequence of emotion.  

The importance of the cognition in emotion is illustrated by 
Shachter (Schachter, & Singer, 1962). 

 
Schachter-Singer Theory 
 
According to the Schlachter-Singer theory the experience of the 

emotional is determined by an interaction between two factors - 
physiological arousal and cognitive label, i.e. when an emotion is felt, a 
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physiological arousal occurs and the person uses the immediate 
environment to search for emotional cues to label the physiological 
arousal (Schachter, & Singer, 1962). 

Physiologicalarousal, which is conceptualized asbeing diffuse in 
nature, determines the intensity, but notthe quality, of an emotional state. 
The cognitiondetermines which emotion, if any, willbe experienced.Both 
cognition and arousal are necessary conditions for the occurrence of 
anemotional state (Schachter, & Singer, 1962). 

They assume that the individual needs to understand his 
physiological state at every moment. The individual tries to find a 
cognition that allows to specify the relevant emotion every time he 
experience an undifferentiated activation. If no corresponding cognition 
is foundlikely to explain why he/sheisphysically stimulated, he will 
identify the emotion by comparison with other individuals in the same 
situation.However, when the individual has no explanation, he will not 
look for factors in the environment that can explain the arousal. 

 
According to Rusalov the emotionality and social emotionality are 

temperamental characteristics (Rusalov, 1989). 
The temperament is interpreted by Rusalov as a system of formal, 

behavioral changes, reflecting the fusion synthesis, programming, 
performance and feedback in the functioning of the human psyche in its 
interaction with the subject world and society (Rusalov, 1989; Mutafova, 
2011). Affective synthesis corresponds to the ego; Programming of 
plasticity; Performance - of the pace and feedback - of emotional 
sensitivity. The study of the personality subscales of the questionnaire on 
the structure of the temperament of Rusalov is objectively oriented (in 
the subject world) and subjectively oriented (communicative in society) 
(Rusalov, 1989; 10-21; Mutafova, 2011). The personality scale for 
Rusalov's temperament structure contains 9 subclasses: subjective 
agility, social agility, plasticity, social plasticity, pace, social pace, 
emotionality, social emotionality, a control scale for social desires 
(Rusalov, 1989; Mutafova, 2011). 

Emotionality - the emotional sensitivity of the person to the 
discrepancy between conceived, planned, expected, real object action 
and its results; Sensitivity to job failures. 

High Level: the person is highly sensitive to the discrepancy 
between conceived, planned, expected, real object action and its results, 
feeling of a sense of well-being, anxiety, inferiority, high worry about 
work, sensitivity to failure, divergence between conceived, Anticipated, 
actual object-effect and its results. 
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Low Level: The person has little emotional reactivity in failure, 
lack of sensitivity to work failure, calmness, and confidence in himself. 

Social emotionality - emotional sensitivity of the person in the 
communicative sphere, sensitivity to communication failures, to other 
people's assessments. 

High Level: the person is highly emotional in the communicative 
sphere, high sensitivity to communication failures. 

Low Level: the person has low emotionality in the communicative 
sphere, lack of sensitivity to communication failures, self-confidence, 
and situations of communicating with others. 
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Abstract: The importance of the teaching profession growth and the 
necessity of studying the value of the personality of the teacher. 

The beginning of modern conceptualization and measurement of values in 
psychology is put by Rokeach, who first defends their right to autonomy and 
distinguishes them from attitudes. His approach to the structure of the value 
system can be defined as a structural-energetic. This paper presents different 
views of the values. Different scales for measurement of the value have been 
presented: Rokeach Value Survey (RVS); the Karagiozovs’ modification of the 
Rokeach Value Survey (RVS).  
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The scientific study of the teacher values is a field of research in the 

psychology (Perry, 1926; Pepper, 1958).Famous authors develop a 
typology of values in which persons’ stable preferences for all kinds of 
behaviours are categorized (Allport, Vernon &Lindzey, 1951; Maslow, 
1971). 

Within the time this idea has been abandoned in favour of the 
notion that each individual creates a very personal and flexible 
hierarchy.The beginning of modern conceptualization and measurement 
of the value in psychology, where values are conceived of as guiding 
principles in life whichtranscend specific situations, may change over 
time, guide selection of behaviour and events and which are part of a 
dynamic system with inherent contradictions has been influenced by 
Rokeach (1973, 1979). 

According to Rokeach, values are lasting beliefs about preferred 
ways of behavior or ultimate goals. Values and attitudes are psychic 
determinants that regulate people's social behavior, but no sign of 
equality must be placed between the two concepts Rokeach (1973, 
1979). 

Rokeach develop an instrument that can be used in order to 
compare individual commitment to a set of values wherever the 
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researchers live and whenever they complete a survey: Rokeach Value 
Survey (RVS). He proposed a list of two sets of values each includes 18 
questions – terminal values (refer to desirable end states of existence) 
and instrumental values (refer to preferable modes of behavior). This 
instrument has been widely used in the measurement of values (Mayton 
et al. 1994). 

Each set is ranked by subjects according to the importance of the 
items as leading principles in their lives. The main goal here is to force 
subjects to identify priorities among competing values. In the Rokeach 
Value Survey (RVS) all values are assumed to be universal, which helps 
to disclose a persons’ value priorities. 

 
The terminal values in RVS: 
 
1. True Friendship 
2. Mature Love 
3. Self-Respect 
4. Happiness 
5. Inner Harmony 
6. Equality 
7. Freedom 
8. Pleasure 
9. Social Recognition 
10. Wisdom 
11. Salvation 
12. Family Security 
13. National Security 
14. A Sense of Accomplishment 
15. A World of Beauty 
16. A World at Peace 
17. A Comfortable Life 
18. An Exciting Life 
 
The Instrumental Valuesin RVS: 
1. Cheerfulness 
2. Ambition 
3. Love 
4. Cleanliness 
5. Self-Control 
6. Capability 
7. Courage 
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8. Politeness 
9. Honesty 
10. Imagination 
11. Independence 
12. Intellect 
13. Broad-Mindedness 
14. Logic 
15. Obedience 
16. Helpfulness 
17. Responsibility 
18. Forgiveness 
 
Rokeachbelieves that the main motivational process that leads to 

value change or stability is the feeling of frustration or satisfaction with 
yourself.Value change is present when awareness of the inconsistency 
between two values provokes dissatisfactionof the personality as a moral 
and competent human being.Cognitive reorganization occurs in order to 
reduce or eliminate this feeling and preserving the individual's self-
esteem(Rokeach, 1973; Rokeach& Ball-Rokeach, 1989). 

 
The Rokeach Value Survey (RVS) has been used by different 

researchers and for different researched in order to explore many facets 
ofvalues, like the relationship between values and behavior, the role of 
values,and the extent to which people remain committed to particular 
values over time (Feather, 1975; Karagiozov, 1999).  

Following Questionnaire shows the modification of the Rokeach 
Value Survey (RVS) made by Karagiozov(Karagiozov, 1999). 

 
 

QUESTIONNAIRE 
FOR VALUE ORIENTATIONS 

Modification byKaragiozov (Rokeach Value Survey (RVS)) 
(Karagiozov, 1999) 

 
Instruction: Here is a list of some goals that people might want. 

Choose the most significant one from your point of view, and in the 
brackets (on the left!) Located in the same row, place the figure 1. Then 
choose the next most important goal and mark it (on the left!) With the 
figure 2 then proceed in the same way to the end. Your ultimate goal, 
according to you, should be given the number 18. Then evaluate how 
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each of the listed goals has been achieved by you in life by typing in the 
brackets (to the right) the corresponding percentage by number. 

 
q Active life (fullness and emotional saturation in life) [%] 

q Life wisdom (sound sense and maturity of reflection) [%] 

q Health (physical and mental) [%] 

q Interesting job [%] 

q The beauty of nature and art (experience of the wonderful) [%] 

q Love [%] 

q Materially secured life (lack of material difficulty) [%] 

q Good and faithful friends [%] 

q Public recognition (respect and recognition in society) [%] 

q Knowledge [%] 

q Productive life (maximum use of own capabilities) [%] 

q Development (constantly spending time) [%] 

q Freedom (independence and independence) [%] 

q Happy family life [%] 

q Happiness for others (for all people around the world) [%] 

q Creativity (an opportunity for creative work) [%] 

q Confidence in yourself (inner harmony, indiscipline) [%] 

 
The Karagiozov’smodificationof the Rokeach Value Survey 

(RVS)has been used in different researches of the value (Mutafova, 
2007, p.197).  

With the Karagiozov’smodification of the Rokeach Value Survey 
(RVS)it is possible todeepen the awareness of the values of the 
surveyedpersons andresearch the degrees of expression of the respective 
values according to their degree of expression on a scale of 1-7 (1- the 
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value is least relevant to me, 7 the value is for me to the maximum 
extent). This will modify the scale in the following way: 

 
QUESTIONNAIRE 

FOR VALUE ORIENTATIONS 
Mutafova’s modification of the modification made by Karagiozov of the 

Rokeach Value Survey (RVS) 
(Karagiozov, 1999; Mutafova, 2007) 

 
Instruction: There is a list of values that are typical for you with 

varying degrees of expressiveness. Please choose the degree according to 
the degree of expression on a scale of 1-7 (1- the value is least relevant 
to me, 7 the value is for me to the maximum extent). 

 
Active life (fullness and emotional saturation in life) 1 2 3 4 5 6 7 

Life wisdom (sound sense and maturity of reflection) 1 2 3 4 5 6 7 

Health (physical and mental) 1 2 3 4 5 6 7 

Interesting job 1 2 3 4 5 6 7 

The beauty of nature and art (experience of the 
wonderful) 

1 2 3 4 5 6 7 

Love 1 2 3 4 5 6 7 

Materially secured life (lack of material difficulty) 1 2 3 4 5 6 7 

Good and faithful friends 1 2 3 4 5 6 7 

Public recognition (respect and recognition in society) 1 2 3 4 5 6 7 

Knowledge 1 2 3 4 5 6 7 

Productive life (maximum use of own capabilities) 1 2 3 4 5 6 7 

Development (constantly spending time) 1 2 3 4 5 6 7 

Freedom (independence and independence) 1 2 3 4 5 6 7 

Happy family life 1 2 3 4 5 6 7 

Happiness for others (for all people around the world) 1 2 3 4 5 6 7 

Creativity (an opportunity for creative work) 1 2 3 4 5 6 7 

Confidence in yourself (inner harmony, indiscipline) 1 2 3 4 5 6 7 
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The necessity of studying the values of the personality of the 
teacher growth with the importance of his profession and 
responsibilities. In the interaction with the students, the teacher needs to 
possess values but also to understand that they are the base. This is an 
important part so that the teacher can pass these values to the students as 
well. 
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PLAYING AS A METHOD TO ENHANCE LEARNING –  
WHAT IS THE EVIDENCE? 

 
Shulamit Rahamim  
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Abstract: Several theories claim that playing in early age promotes 
learning. However, it seems that not many studies have tested this claim  
empirically. The current study was aimed with meta-analyzing empirical studies 
addressing this issue, in order to give educators and decision-makers better 
knowledge base to on the impact of playing on kindergarten learning. The study 
results provide evidence that in accordance with theory, playing in early age is 
empirically proved to promote learning. The evidence suggests that playing 
should be an integrative part of teaching methods. Also, is recommended to 
perform more empirical studies on that field.  

 
INTRODUCTION 
The objective of the present research study is to examine the 

influence of on the learning in early ages, and how can socio-dramatic 
play increase the child’s learning abilities. Review of the literature seems 
to lead to the conclusion that many theoretical perspectives predicts that 
playing will improve learning, the empirical evidence to that suggestion 
is relatively small. 

The following study is aimed with reviewing the evidence on this 
subjects gathered is studies made in the last decade, in a meta-analytic 
method. The inclusion criteria for the study is empirical studies, from the 
last ten years, listed in Goggle scholar site using the keywords "play", 
"learning" and "children". 

Combination of theory with the empirical data should give 
educators and decision-makers in the field of education a good 
knowledge base to decide on the impact of playing on kindergarten 
learning.   

 
LITERATURE REVIEW 
Theory 
The research studies of Kowalksi, 2005, Smilansky and Sheftiya, 

1993 and Socker, 1993 view Learning is a dynamic process in which the 
child becomes accustomed to different situations, to different forms of 
learning, and to different presentations, and adapts himself to new 
situations and contents. These authors emphasized that socio-dramatic 
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play increases the learning ability and is essential to the increase of 
absorption. Tinbergen (1976) adds that at all ages, people play for 
combined enjoyment and the play yields a happy approach to life and 
learning.  

This is due to the fact that common ‘as if’ game among children 
aged three to six constitutes a useful solution to problems that children in 
this range of ages encounter and an effective means to promote 
intelligence and achieve social and personal goals. Accepted approaches 
in the research of play explain it as facilitating or hastening the solution 
of other emotional, cognitive, and personal problems entailed by the 
processes of development and social learning (Smilansky and Sheftiya, 
1993).  

Also, Socker (1993) argued that through socio-dramatic play the 
children learn to actively interpret their social world, while precisely and 
comparatively examining the information based on concrete experiences. 
Chambers (1977) interpreted socio-dramatic play as a means of 
physiological structuring of the brain, as he claims that play develops the 
frontal lobe, which is responsible for problem solving and situation 
evaluation processes. 

Piaget (1951) in his book Play, Dreams, and Imitation in Childhood 
describes the importance of play, especially symbolic play. He argued 
that the child is required to constantly adjust to the world of adults, 
which sometimes he does not understand. Even during imitation he 
adjusts himself to reality and directs his behavior accordingly. During 
play he is required not to adjust to the reality of adults but rather the 
reverse: to change the reality according to his needs and imagination, in 
other words, to assimilate the reality and not to adjust himself to it. In 
symbolic play the child expresses himself through a system of symbols 
he creates as he wants. The symbols in his play imitate reality but the 
similarity between them and reality is small.  

Hans (1981) explains that play as activity constantly creates new 
situations. It is not only play with and in old situations. With young 
children, events that include learning can be very little, but they are those 
that take the child a stage or stages forward in learning. They are what, 
freed of the limitation of explicit teaching or learning, can truly be seen 
as play. Stone and Smith (1986) strengthened this argument, maintaining 
that investigation tends to come before control, which tends to come 
before play, and it is not always easy to differentiate between them. 
Through free play, investigative, children learn something about 
situations, people, approaches, responses, materials, traits, textures, 
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structures, visual, auditory, and motional characteristics, depending on 
the play activity. 

Winnicott (2009) added that ‘open’ play – a true situation of play – 
sets before the children a realm of possibilities, while it fills the needs of 
their learning and makes their explicit learning more open. Part of the 
teacher’s work is to provide free and directed situations of play in which 
an attempt is made to meet the children’s learning needs and in this role 
it is possible to call the teacher an initiator and enabler of learning. 

Some theories had tried to explain the path between child's play and 
learning: The researchers who rely on the cognitive approach indicate the 
importance of play in the process of intellective development, namely, in 
the development of abilities for problem solving, abstraction ability, 
concentration, and language development (Lieberman, 1977). 
Researchers belonging to the cognitive-social approach emphasize the 
contribution of play to the development of a broad range of social 
abilities (cooperation, conflict resolution) and thinking skills, which 
require normal social functioning in adult society (Bretherton and 
Beeghly, 1989). Functionalist sociologists and anthropologists maintain 
that play is used for the learning and internalization of roles, norms, and 
social values. Symbolic interactionists focus on the role of play in the 
development of ‘social self’ and the development of the player’s ability 
to put himself in the position of others (Denzin, 1977). 

In recent years a new approach to the study of the social world of 
children has appeared – the interpretive approach (Rizzo, 1989). This 
approach focuses on the investigation of the characteristics of the social 
relations, patterns of contact, values, and norms that compose the peer-
group culture in early childhood. Like the developmental approaches, 
such as the cognitive-social approach and the symbolic-interactionist 
approach, the interpretive approach emphasizes the child’s active role via 
the playing behavior on the process of development and the importance 
of the reciprocal contacts among the children in the shaping of different 
social skills. Like them, this approach also sees the process of 
socialization as a process in which the child interprets, organizes, and 
implements information he absorbs from his social environment. 

Recently, Kowalsky (2005) maintained that In the cognitive realm, 
in his play the child learns to know different characteristics of objects 
and materials and to use different objects. While paying attention to the 
differences and similarities between the objects, the child develops his 
ability to draw conclusions, internalizes different physical rules, and 
learns to cope with different problems that arise during the play and 
present him with different intellectual challenges. Thus, playing help the 
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child know the objects in his world and acquire clearer concepts through 
processes of generalization and differentiation. The child draws 
conclusions and practices different logical rules. He internalizes the rules 
of conclusion and implements them in his games. 

In the social realm, children’s games play an important role in 
socialization as well. Through play the child learns to internalize values 
and norms customary in his surrounding society. He improves his 
communication with others and learns to give and take, to compromise, 
and to attempt different roles. He learns to obey the rules of the game, 
but he also learns that it is possible to change the rules according to the 
majority of the participants, and this is an important lesson in good 
citizenship (Socker, 1993).  

All the above strongly supports the notion that play does promote 
learning, but does this theory has empirical evidence? The following 
chapter will review some recent studies on this subject. 

Recent empirical studies 
Searching scientific databases reveals that the number of empirical 

studies on play and learning is somewhat limited. Following is a review 
of studies on that topic that were found. 

A study by Moon & Reifel (2008) was conducted among 
kindergarten teachers in the UK. The results were that teachers believed 
that play, has an important role in children’s literacy learning and 
development, and they were using playful activities (concrete, 
manipulative, fun, hands-on, and creative activities, including games) as 
potential teaching and learning mediums for literacy learning.  

Schuler (2011) has also showed the importance of play in the 
learning process in a study that observed kindergarten children as they 
were studying first concepts of mathematical knowledge. She found that 
play facilities the environment young children need to understand and 
positively experience mathematics terms and knowledge, and incorporate 
this new learned subjects to the reality of their lives.    

Playing had been described as an efficient method of learning in 
many more fields of knowledge: Piirainen–Marsh (2009) describes how 
collaborative game in a Finland  kindergarten has elicited  second 
language learning: players engaged with the language resources offered 
by the game, drawing on the vocabulary, constructions, prosodic features 
and utterances modelled on game dialogue, while recognizing, 
reproducing and creatively reshaping the available linguistic resources in 
their own activities.  

A new field of knowledge in the study of playing and learning is the 
effect of technology on learning. Lieberman, Bates & So (2009) have 
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tested the impact of children playing with online games, video games, 
smartphone etc. on their learning. Their findings were that carefully 
planned playing with technology might improve children's knowledge 
and skills for thinking, planning, observing, problem-solving, reading, 
language, mathematics, hypothesis formation and testing, creativity, and 
collaborative learning. Nevertheless, they state that many of the most 
popular commercially available digital media products for young 
children have never been studied or tested, and so there is no definitive 
evidence of their benefits or drawbacks.  

Lastly, Kilgour, Reynaud, Northcote & Shields (2015) have 
investigated the impact of role-playing on learning in four different 
learning applications, including a multicultural education class where 
students took on the roles of minority groups; a history class that 
provided simulations of key battles of World Wars One and Two; 
mathematics class where the students simulated experiences in 
mathematics method; a leadership class for final year Early Childhood 
and Primary pre-service teachers, that involved role-play of an interview 
during the management of an unsatisfactory work performance by a staff 
member. The findings show that in each case the objectives of having 
students experience a simulation of reality were met, and role playing 
was an effective manner of fostering learning. Although this study 
doesn't specifically engage in the connection between play and learning 
in kindergarten, still it was made in the education system arena, so it 
could give some insights on this connection.   

 
CONCLUSION 
Theory suggests that playing in kindergarten promotes learning, as 

it gives the child the opportunity to explore his surroundings and make 
sense of it, think of new concepts and experience social and physical 
world. Unfortunately, it seems that not many studies have tested this 
commonly suggested theory in an empirical way. The current study was 
dedicated to meta-analyzing empirical studies that addressed that issue.  

Although not many studies were found, the ones included in that 
review provide some overwhelming evidence that playing in early age 
does promote learning. Different empirical studies had showed that 
teacher's experience is that play promotes learning, and actual use of 
play to enhance learning was successful in many fields of knowledge. 
Also it was found that not only traditional play might help children learn, 
but also playing with new technology tools like smartphones. 

The fact that theory and empirical studies coincide in claiming that 
play in childhood promotes learning makes a strong case for using play 
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as an instructional tool in kindergartens and early school. The evidence 
suggest that decision-makers in the education field should encourage 
teachers to use play as a teaching method, and to develop programs that 
use play as a integrative part of teaching methods. 

However, more systematic studies of the issue is needed in order to 
better understand how playing interacts with learning in early age, and 
which theory best explains the mechanism of the impact of playing on 
promoting learning. 
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THE NATURE OF PLAYING AT EARLY AGE 
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Abstract: Education scholars claim that in the last few decades, 

children are not allowed to play freely like before, which has a negative 
impact on their development. A literature review of the impact of free 
play on children's live strengthen the claim that children should not be 
limited in playing, as it reveals that playing has a major role in the 
child's cognitive, emotional and social development.  

 
INTRODUCTION 
Many education scholars claim that the education system has 

changed in the last few decades, in a way that doesn't allow children to 
play freely. For example, Skar &  Krogh, E. (2009) have found that 
Children are playing today in a more controlled, planned and organized 
environment, unlike their parents who's playing was more spontaneous 
and self-initiated. Their results show that parents claim that this has 
changed the childhood experience. Singer,  Singer, D'Agnostino & 
DeLong (2009) have conducted a study on child behavior in several 
countries of the world and found that pastime activities of children were 
very similar in all countries surveyed, and included mainly watching TV. 
They also found that mothers had agreed that the lack of free paly and 
experimental learning opportunities is changing childhood compared 
with their childhood experience.  

A study by Lynch (2015) tries to explain the reason for the change 
in children free playing time, with research result that reveal that 
although it is well known that free playing is beneficial for children, 
kindergarten teachers don't let children play because of pressure to focus 
on academic goals and limit play. According to Wenner  (2009), lack of 
opportunities to freely play is preventing children from growing into 
well balanced happy adults, as free play is essential for developing 
cognitive, emotional and social abilities. 

But what is the nature of this desired children play that is claimed to 
do so well for children? The following literature review sheds light on 
this question. 

 
LITERATURE REVIEW 
Piaget (1951) in his book Play, Dreams, and Imitation in Childhood 

describes the importance of play, especially symbolic play. He argued 
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that the child is required to constantly adjust to the world of adults, 
which sometimes he does not understand. Even during imitation he 
adjusts himself to reality and directs his behavior accordingly. During 
play he is required not to adjust to the reality of adults but rather the 
reverse: to change the reality according to his needs and imagination, in 
other words, to assimilate the reality and not to adjust himself to it. In 
symbolic play the child expresses himself through a system of symbols 
he creates as he wants. The symbols in his play imitate reality but the 
similarity between them and reality is small.  

In the physical and motor realm, according to Kowalski (2005) play 
develops and enhances the child’s senses. Play also helps him master 
different physical actions. It provides him with an enjoyable opportunity 
to develop gross and fine muscles and coordinate between the different 
actions.  

In the cognitive realm, in his play the child learns to know different 
characteristics of objects and materials and to use different objects. 
While paying attention to the differences and similarities between the 
objects, the child develops his ability to draw conclusions, internalizes 
different physical rules, and learns to cope with different problems that 
arise during the play and present him with different intellectual 
challenges (Kowalsky, 2005). She maintained that this and other 
activities help the child know the objects in his world and acquire clearer 
concepts through processes of generalization and differentiation. The 
child draws conclusions and practices different logical rules. He 
internalizes the rules of conclusion and implements them in his games. 

Children’s games are rich in imagination. This imagination is 
expressed in the infinite number of links and combinations between 
different types of information passages and images (visual, auditory). 
Sometimes imagination and thinking occur according to rules with 
different purposes: the imagination is not bound by rules of logic to 
reality, unlike scientific thinking, which occurs according to these rules. 
Sometimes imagination helps the development of scientific thinking. 
According to this outlook, imagination provides the child with solutions, 
even when the intellect cannot do so. As long as the child is lacking the 
experience and knowledge required to solve his problems, imagination 
invents for him ‘intermediate solutions’. Over time the child acquires 
knowledge and experience and concurrently his scientific thinking is 
built, but imagination continues to be a part of his thinking processes 
(Kowalski, 2005).  

According to Kowalski (2005), the difference between imagination 
and methodical thinking lies in the degree of logical criticism: 
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imagination is freer of the rules of logic than is methodical thinking. The 
accumulation of knowledge and experience also helps the child attain 
more orderly and scientific thinking. Thinking and imagination help one 
another and need one another, and play develops both.  

In the emotional realm, many events are not understood to small 
children, and therefore they cause the children to fear. During play the 
children are given the opportunity to relive the threatening events. 
However, there is one important difference: in play they are in control of 
the situation. They plan it and stage the ‘scene’, and therefore they are 
freed of their fears.  

According to Smilansky and Sheftiya (1993), when children 
reconstruct threatening situations, they learn to know them better and to 
control them, and this helps them cope with these situations in the future. 
The play not only instills in the child a better understanding of the world 
around him and develops in him his sense of mastery of it but also has an 
important role as the “security valve of the mind”. Dramatic play is, 
according to the psychoanalytic approach, the best release for the 
repressed motives and forbidden feelings, such as sex, aggression, anger, 
frustration, and fear. In play the child is allowed what is forbidden to him 
in reality: “to kill”, to curse, to be jealous, and to express guilt. Small 
children frequently “kill” in their games, and thus they are free of the 
emotions that they are forbidden to express in society.  

One of the most important contributions of play is the expression of 
forbidden emotions. Without play, the repressed emotions would have 
found release in undesired ways, for instance, different behavioral 
disorders, such as stuttering, wetting, thievery, and learning difficulties. 
This is similar to a raging river (parallel to the rising emotions): when its 
course is blocked (societal prohibitions), it breaks into side channels 
(play) and if this does not work out, then it floods the banks (behavioral 
disorders). Therefore, according to the psychoanalytical approach, play 
is a tool that the child created to retain his mental equilibrium 
(Smilansky and Sheftiya, 1993). 

Anna Freud, the daughter of Sigmund Freud, illustrated the 
contribution of play in times of pressure and distress. In World War II, 
play helped children express the difficult experiences they suffered. They 
re-lived the aerial attacks, the fires, the dead and the injured they heard 
or saw. The games alleviated the children’s tension and helped them be 
freed, if only slightly, from the mental pressure they felt in this difficult 
time period. In Israel, too, a country well learned in difficult experiences 
and pressures, play serves as an aid in releasing children from their 
mental tension. Psychologists who met with children who lived in the 
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“Finger of the Galilee” during the Katyusha bombings from Lebanon and 
through games and drawings they were helped to release their tensions 
and emotions (Smilansky and Sheftiya, 1993). 

According to Smilansky and Sheftiya (1993), Anna Freud noted 
that play, like a dream fulfills hidden wishes, which cannot be realized in 
reality. An inferior and weak child plays Superman or a senior military 
commander. Even if the wish fulfillment is only temporary, for the 
duration of the play time, it meets an unconscious need. Psychoanalysis 
emphasizes that at the ages of three to six, in other words, in the Oedipal 
stage, which is difficult mentally, the child is gifted with a rich 
imagination, perhaps greater than in any other time in his life. 
Imagination provides him with the tools to cope with the inner conflicts 
and the forbidden emotions that bother him in this period.  

Since play expresses inner conflicts, repressed emotions, and 
hidden wishes, therapists use it as a way of assessing the child’s inner 
world. Using play they better understand the child’s conflicts, emotions, 
and wishes. From this perspective play fills a role similar to that of the 
dream, which also constitutes a tool for the expression of the inner world 
through symbols, but play is preferable to a dream – it is hard to use the 
dream as a therapy tool in general and with children in particular, both 
because of the tendency to forget most dreams and because of the 
difficulties reporting them. Children especially tend to quickly forget 
their dreams, and even when they succeed in remembering them, they 
find it hard to describe the dreams verbally. Such a problem does not 
exist in play, and therefore play constitutes an important tool for the 
diagnosis and treatment of children, and this engagement gives children 
enjoyment (Smilansky and Sheftiya, 1993). 

Whether the psychoanalytical explanation is accepted or rejected, 
one thing is accepted by all researchers: imaginary play is the best 
release for repressed motives and forbidden emotions.  

A child also finds emotional release in stories and movies. When 
the child identifies with a certain character from a book or a film, he 
projects his emotions onto that character. For instance, a girl who feels 
inferior in her family identified with “Cinderella” and cried when she 
heard the story. In this way she released her emotions of frustration that 
were closed in her and that bothered her. Another example is a boy who 
identifies with a military commander and through this character releases 
his repressed aggression. This process of the release of emotions through 
identification with a literary figure is called catharsis, and it is the 
purification from the burdensome emotions. The assumption is that the 
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child projects his forbidden emotions on the figures in the story and thus 
he is ‘cleaned’ of them (Kowalski, 2005).  

In the social realm, children’s games play an important role in 
socialization as well. Through play the child learns to internalize values 
and norms customary in his surrounding society. He improves his 
communication with others and learns to give and take, to compromise, 
and to attempt different roles. He learns to obey the rules of the game, 
but he also learns that it is possible to change the rules according to the 
majority of the participants, and this is an important lesson in good 
citizenship (Socker, 1993).  

In games of imitation, the child trains himself for different roles in 
the future and learns to identify with his model of imitation and to 
internalize his values. Games of imitation enable the child to identify 
with the model and understand it better. During ‘role play’ children tend 
to criticize a child who is not playing according to the gender roles 
expected of him in society. Play helps the construction of the gender 
identity and the gender roles used in society (for better or for worse). 
These games also enable children to know many characters who play 
different roles in society and through them to know the norms and values 
in it. There is an important contribution to social development. Play has 
rules that should be honored and is conducted according to certain 
norms, such as waiting in line, counting until ten and not looking in hide-
and-seek, accepting the ‘order’ in Monopoly and acting accordingly. The 
child also learns through play values such as competitiveness, 
achievements, and losing honorably. He experiences the importance of 
obedience of the rules and learns that it is possible to change the rules 
with general agreement or majority decision. Thus, the child’s moral 
development and acquisition of democratic values are promoted (Socker, 
1993).  

Socker (1993) also claims that Pierce and Landau went further and 
stated that play develops creativity, intellectual ability, emotional 
strength, stability, and emotions of happiness and enjoyment: the habit of 
being happy. In contrast, it appears that play can occur, and indeed does 
occur, in the context of the resolution of conflicts and anxieties, things 
that appear contradictory. However, Garway  emphasizes the complexity 
of play: a new gathering, even if it is not frightening, in the beginning 
will attract attention, and then investigation, only after a new 
characteristic of the environment is researched is it possible to address it 
more lightly and to enjoy it. Thus, there is a fine line between play and 
when play is not play.  
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Hut (1979) clearly differentiates between investigation and play and 
presents many valuable and convincing arguments to support his 
outlook. The best is to define research, like that a person does with a new 
tool or a new encounter, as an essential precondition of a deeper, more 
challenging play experience, when all the variables of the object or 
situation begin to be understood. Most people will agree that they begin 
to more greatly enjoy experiences when a certain level of familiarity is 
achieved. Sometimes even after what was not a pleasurable experience 
there is happiness in the description of the items and its result to others. 
Enjoyment, therefore, although it itself is important and motivating, 
needs a defined description.  

Stimulus, variety, interest, concentration, and motivation are 
provided to an equal extent by the play situation. If the opportunity is 
added to be a part of the experience, which, although it is demanding, is 
non-threatening and free of non-relevant coercion and enables the 
participant to meaningfully interact in his environment, the qualities of 
the play become even more apparent. However, play can also be a means 
of escape, sometimes from the pressure of reality, sometimes to alleviate 
boredom, and sometimes just as a means of calm or an opportunity to be 
alone – something that frequently is denied to adults and children in the 
active everyday environment. Although the social qualities of play are 
almost always of primary note when the concept is thought of, it is 
necessary and important to also accept it as internal and individual. This 
is equally true when discussing children who are in the midst of activity 
in the school (Socker, 1993).  

The list of the advantages of play is rapidly growing, but it is still 
necessary to integrate therein many factors. Play helps the participants 
build confidence in themselves and in their abilities, in social situations 
it helps them judge the many variables in social interactions and to 
acquire empathy toward others. It leads to children and adults forming 
perceptions of other people and understanding only two-way demands of 
expectations and tolerance. In many play situations there is an 
opportunity to research concepts such as freedom, and these 
opportunities lead eventually to the satisfaction of points of mediation in 
the development of independence. On a more basic level, play provides 
situations in which it is possible to practice skills, both physical and 
mental, to repeat them as necessary to acquire mastery and confidence. 
In addition, it provides a person with the opportunity to study his 
abilities and limits. Kowalski (2005) quotes Stalibers  saw the 
development of flexibility and spontaneity to be a more essential 
function of play. Also, she quotes Fröbel who saw the value of play in 
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the opportunities it provides for sensory experiences that are the basis of 
intellectual development. For more than a century educators for early 
childhood have evaluated play only on the basis of such a preliminary 
assumption. 

 
CONCLUSION 
Many education scholars believe that in last few decades free play 

is disappearing from kindergarten curriculum, and is giving place to 
academic studies or more controlled and planned environment. The 
literature review presented here makes the emphasis on the need of 
children to continue to play freely, as playing develops the child in the 
cognitive, emotional and social realm, as well as allowing children to 
experiment with their surrounding and their feelings as a way to find 
their place in the world, and develop his own abilities and talents. The 
literature review revels the significance of free play to the life of 
children, and strengthen the claim that children should not be limited in 
playing.   
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Резюме: Семейният жизнен цикъл преминава през предсказуеми 

жизнени кризи, които изискват промени както в семейния така и в 
личния живот на двамата партньори. Това води до трансформации, 
което налага анализ на функционирането на семейството, премина-
ването от един етап от жизнения цикъл към друг и разкриване на 
особеностите на нормативните и ненормативни семейни кризи. 
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Summary: The family life cycle passes through predictable life crises that 

require changes in both the family and private lives of both partners. This leads 
to transformations that require analysis of family functioning, the transition 
from one stage of life to another, and the disclosure of the specificities of 
normative and non-normative family crises. 

Keywords: development, normative and non-normative family crises. 
 
 
Развитието на семейството като система, както и развитието на 

личността е съпроводено от преживяването на кризи. Семейната 
криза е състояние на семейната система характеризиращо се с нару-
шаване на хомеостазните процеси, което води до неудовлет-
вореност от обичайните начини на функциониране на семейството и 
невъзможност за справяне с новите ситуации чрез старите модели 
на поведение.1, 2, 3 

В протичането на семейните кризи могат да се разграничат две 
потенциални линии на по-нататъшното развитие на семейството. 
Първата е деструктивна и тя води до нарушаване на семейните 
                                                           
1 Гаврилина, Л. К., Бызова, В. М. Кризисы взрослой жизни, СПб.: Речь, 2010. 
2 Dallos, R. Change and Transformation of Relationships. In R.Dallos (Ed.), // Social 
Interaction and Personal Relationships (pp.214-266). London: Sage, 1996. 
3 Cavaiola, Al., Colford , J. Crisis Intervention Case Book, Brooks/Cole, 2011. 
 



 353 

отношения и опасност за тяхното съществуване. Втората е 
конструктивна и съдържа в себе си потенциалните възможности за 
прехода на семейството към ново ниво на функциониране.4, 5 

Анализа на литературата по проблемите на кризисните ситуа-
ции в семейството позволяват да се разграничат няколко подхода 
при описанието на семейните кризи.6 

Първият е свързан с изучаването на закономерностите на се-
мейния жизнен цикъл. В руслото на дадения подход кризата се 
разглежда като преходен момент между стадиите на жизнения 
цикъл. Подобни кризи се наричат нормативни или хоризонтални 
стресори. Те възникват когато се появи „засядане”, препятствие 
или неадекватната адаптация при преминаването от един етап на 
жизнения цикъл към друг.7 

Така например В. Сатир акцентира върху десет критични точки 
в развитието на семейството:8 

ü първа криза – зачатие, бременност и раждане на дете; 
ü втора криза – усвояването на речта от детето; 
ü трета криза – установяване на отношения с външната среда 

от детето (постъпва в детска градина или училище); 
ü  четвърта криза – детето навлиза в юношеството; 
ü пета криза  – детето става възрастен и напуска дома; 
ü шеста криза  – младите хора встъпват в брак и в семейството 

влизат снаха или зет; 
ü седма криза  – навлизането в климакса при жените; 
ü осма криза – намаляване на сексуалната активност при 

мъжете; 
ü девета криза – родителите стават баба и дядо; 
ü десета криза  – умира един от партньорите. 
По този начин семейството през своето развитие преминава 

през няколко етапа включващи кризи. В основата на нормативните 
кризи фиксирани на микро-семейно ниво обикновено лежат 

                                                           
4 Олифирович, Н. И., Зинкевич-Куземкина, Т. А., Валента, Т. А. Психология семей-
ных кризисов, Речь, 2006. 
5 Slaikeu, K. A. Crisis intervention: A handbook for practice and research (2nd ed.). 
Boston: Allyn & Bacon, 1990. 
6 Олифирович, Н. И., Зинкевич-Куземкина, Т. А., Валента, Т. А. Психология семей-
ных кризисов, Речь, 2006. 
7 Эйдемиллер, Э.Г., Юстицкис, В. В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 
2000.  
8 Сатир, В. Психотерапия семьи. СПб., 1999. 
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индивидуалните нормативни кризи на възрастните или децата които 
водят до дестабилизация на системата. 

Вторият подход свързан с изучаването на семейния жизнен 
цикъл включва анализа на събитията на жизнения път на семей-
ствата, като семейните кризи могат да бъдат причинени от опреде-
лени събития, които влияят върху стабилността на семейната 
система. Подобни кризи могат да възникнат независимо от стадия 
на семейния жизнен цикъл през който преминават партньорите и се 
наричат ненормативни. 9  

Третият подход се основава на знанията за кризисните ситуа-
ции в семейството или отделни нейни подсистеми, получени по 
време на проведени експериментални изследвания. Така например, 
Плзак описва два критични периода в развитието на семейните 
отношения:10 

ü първият критичен период настъпва между третата и седмата 
година от съпружеския живот и в най-благоприятния случай про-
дължава около една година. Неговото възникване е предизвикано от 
фактори като – изчезване на романтичното настроение, неприятния 
контраст в поведението на партньора в периода на влюбването и 
всекидневния семеен живот, увеличаване броя на ситуациите в 
които съпрузите имат различни гледни точки за нещата, чести 
прояви на отрицателни емоции, увеличаване на напрежението 
между партньорите вследствие на чести конфликти. Кризисна 
ситуация може да възникне и без влиянието на каквито и да било 
външни фактори обуславящи битовото и икономическо същест-
вуване на семейната двойка, както и без вмешателство от страна на 
родителите. 

ü Вторият кризисен период може да настъпи примерно между 
седемнадесетата и двадесет и петата година от съвместния живот на 
съпрузите. Тази криза е по-дълбока отколкото първата и може да 
продължи от една до няколко години. Нейното възникване често 
съвпада с настъпването на периода на инволюция, с повишената 
емоционална неустойчивост, проявата на страх, различни соматич-
ни оплаквания, чувството на самота свързано с напускането на 
децата, усилването на емоционалната зависимост на жените, 

                                                           
9 Олифирович, Н. И., Зинкевич-Куземкина, Т. А., Валента, Т. А. Психология семей-
ных кризисов, Речь, 2006. 
10 Цит. По Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний, М., 
1991. 
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техните преживявания по повод остаряването, а също така и 
възможна изневяра от страна на съпруга. 

Друга гледна точка дава Н. Самоукина според която е въз-
можно първият кризисен период (между петата и седмата година) 
да е свързан с промяна в перцепциите на образа на партньора, а 
именно с понижаването на неговия психологически статус. Вторият 
кризисен период (между тринадесетата и осемнадесетата година) е 
следствие от психологическата умора  на партньорите един от друг, 
липсата на новост в отношенията и начина им на живот. Този 
период се преживява особено остро от мъжа. По-малко болезнено 
той преминава в семейства където са признати условията на отно-
сителна свобода и независимост на съпрузите, а също така и когато 
двамата партньори търсят начини за подобряване на своите 
отношенията си. 11 

Поради това, че семейството като система по своята същност 
се явява част от друга по-голяма система и се намира в непосред-
ствено взаимодействие и взаимовлияние от останалите системи на 
каквато и степен на функциониране на семейството да възникне 
кризата тя неминуемо води до нарушение във функционирането на 
другите нива. В резултат на това могат да се наблюдават следните 
прояви на семейните кризи върху отделните нива.12 

Проява на семейната криза на индивидуално ниво:  
- чувство на дискомфорт и повишена тревожност при парт-

ньорите; 
- неефективност на старите методи на общуване между тях; 
- понижаване на удовлетвореността от брака; 
- усещане за нещо неизречено, безизходица и безполезност, 

неспособност за намиране на нови посоки на развитие; 
- промяна в локуса на контрола от интернален в екстернален; 
- формиране на симптоматично поведение.13 
Проява на семейната криза на ниво микросистема: 
- нарушаване на параметрите на сплотеност изразяващи се в 

намаляване или увеличаване на психологическата дистанция между 

                                                           
11 Самоукина, Н. В. Симбиотические аспекты отношений между матерью и ребен-
ком // Вопросы психологии, 2000, №3. 
12 Олифирович, Н. И., Зинкевич-Куземкина, Т. А., Валента, Т. А. Психология 
семейных кризисов. Речь, 2006. 
13 Шиян, О. А. Семья в пространстве преобразования. // Семейная психология и 
семейная терапия, М. 1998, №3. 
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членовете на семейството (крайни варианти – симбиозно сливане 
или разединение); 

- деформация на външните и вътрешни граници на нуклеар-
ното семейство; 

- нарушаване гъвкавостта на семейната система до хаотич-
ност или ригидност; 

- промяна на ролевата структура на семейната система 
- нарушаване на йерархията; 
- възникване на семейни конфликти; 
- повишаване на негативните емоции и критика; 
- нарушаване на метакомуникациите; 
- повишаване на чувството на общата неудовлетвореност от 

семейните отношения, откриване на различия в гледните точки, 
мълчалив протест, кавги и обвинения; 

- регрес или връщане към ранни модели на функциониране на 
нуклеарното семейство; 

- „застиване” в определен етап от развитието на семейството 
и невъзможност да се решат задачите на следващият етап; 

- непоследователност и несъгласуваност на стремежите и 
очакванията на членовете на семейството; 

- разрушаване на добре установени семейни ценности и лип-
сата на нови; 

- неспазване на традициите и ритуалите; 
- неефективност на старите семейни норми и правила при 

отсъствието на нови; 
- дефицит на правила. 
Проява на семейната криза на ниво макросистема: 
- реализация на архаичен модел на поведение, неадекватен на 

текущия контекст на съществуване на семейството, но явяващ се 
ефективен при предишните поколения; 

- нарушаване на вътрешните и външните граници на разши-
реното семейство, крайните варианти на които се явяват дифузия и 
непропускливост на границите; 

- нарушаване на йерархията; 
- нарушаване на ролевата структура на разширеното 

семейство; 
- нарушаване на традициите и ритуалите; 
- неефективност на старите семейни норми и правила и лип-

сата на нови. 
Проява на семейната криза на ниво мегасистема: 
- социална изолация на семейството; 
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- социална дезадаптация на семейството; 
- конфликти със социалното обкръжение. 
В ситуации на криза могат да се блокират актуалните 

потребности на членовете на семейството, което от своя страна 
може да доведе до проявата на определени симптоми у един от тях 
– най-често децата. Последните стават носители на симптоми, които 
позволяват да се поддържат старите, съществуващи взаимоотно-
шения между членовете на семейството. Симптоматичното пове-
дение е резултат от стереотипни, „замразени” ролеви взаимодей-
ствия, които отразяват някой „заключени” теми обсъждането на 
които биха нарушили семейните правила. 

При определянето на особеностите на възникването на семей-
ните кризисни периоди е необходимо да се отчитат семейните 
нормативни филтри.14 

Под нормативни филтри се разбира съвкупността от норми, 
правила,, поведение, ролеви позиции характерни за даденото семей-
ство. Тяхното отрицателно влияние може да е различно при различ-
ните семейства. Идеалното представяне може да се обясни отчасти 
с факта, че при някой семейства дори незначителни проблеми в 
семейния живот субективно могат да се възприемат като много 
тежки. При други семейства може да се наблюдава обратното – 
даже при наличието на сериозни кризи отделните членове на 
семейството не възприемат това като катастрофално, те остават 
сплотени и реагират адекватно на последствията от кризата, под-
държайки се един друг.  

В заключение трябва да се има предвид и факта, че семейство, 
което преживява криза не може да остане същото, тъй като то не 
може да функционира адекватно на променящата се ситуация чрез 
познати условия и шаблони и използвайки познатите модели на 
поведение. 
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1. Увод 
Настоящата статия отразява проучване, което бе осъществено 

сред студенти от педагогическите специалности на Русенски 
университет „Ангел Кънчев“. То има за цел да разкрие значението 
на разпространението на Его-състоянията Родител, Възрастен и 
Дете при избора на педагогическа професия сред студентите, както 
и да посочи влиянието на копинг-стратегиите, предриемани от тях в 
конфликтни ситуации. При избора на инструментариум и проце-
дура на изследването се водихме от доминиращите възгледи за 
хармоничното разпространение на Его-състоянията и тяхното при-
ложение в комуникативните умения при професиите в социалната и 
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хуманитарната сфера (Barrow, Bradshaw, & Newton, 2001; Hellaby, 
2004; Steward, & Alger, 2011; Stewart, & Joines, 1987). 

Създаден от Е. Бърн и Т.Харис (Berne, 1964; Harris, 1973) през 
60-те години на ХХ в., в по-голямата си част транзакционния анализ 
/ТА/ е практикуван в контекста на психотерапията и консулти-
рането. Той е хуманистичен психологичен подход, който дава по-
добро виждане на проблемите за личностния ръст, взаимодей-
ствията между хората и начина, по който се възприема света. Днес 
редица автори посочват необходимостта от  емпиричен анализ на 
разпределението на Его-състоянията при учителите, което би изяс-
нило ролята им при общуването и преодоляването на конфликти в 
педагогическата среда. Идеята да се използва транзакционния 
анализ за целите на училищната и педагогическата практика не е 
нова.Още през 70-те години на ХХ в. ТА в педагогиката е открит от 
Труди Нютон и Гилс Бароу, които стават пионери в прилагането на 
практически аспекти от този психотерапевтичен подход в учи-
лищата в САЩ (Barrow, Bradshaw, & Newton, 2001 Stewart, & Joines, 
1987).От тогава редица практици успяват да постигнат добри 
резултати от прилагането му в училищната практика, особено в 
процеса на учене и преподаване и във взаимоотношенията между 
учители и ученици (Hellaby, 2004; Stewart, & Joines, 1987)..Така, 
използването му дава добра теоретико-емпирична рамка за оценка 
пластовете на психиката, които се включват в обучението и 
възпитанието на подрастващите чрез личността на учителите, което 
представлява и основен фокус на настоящето изследване. 

 
2. Приложение на транзакционния анализ за нуждите на 

педагогическата практика 
Транзакционният анализ е разработен  като психоаналитична 

парадигма за човешката личност и поведение чрез известните книги 
„Игрите, които хората играят“ на Ерик Бърн  (Berne, 1964) и „Аз 
съм ОК – Ти си ОК“ на Томас Харис(Harris, 1967). От тогава 
неговите теоретични и емпирични принципи постоянно се използ-
ват в груповата и семейната психотерапия. ТА има строга научна 
база, прецизен фокус на изследване и ясна концептуална рамка, 
която се прилага в множество аспекти от човешкия живот. Много от 
термите, въведени от Бърн и Харис, се използват във всекидневната 
реч. Като лесен за разбиране и приложение подход, ТА притежава 
огромен потенциал за обяснение и моделиране на поведението на 
хората. Така, той може да предложи на преподавателите рамка за 
идентификация, съставяне на профили, класификация, анализ и 
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мониторинг на поведението на редица нива – вземане на решения, 
тестиране, комуникация, контролиране на конфликтите и повиша-
ване на самоосъзнаването (Campos & MkCormik, 1972).  

Транзакционният анализ е развит от Берн, който определя своя 
подход като „теория за личността и систематична психотерапия за 
постигане на личностен ръст и промяна“(Stewart, & Joines, 1987, 
p.3). Теоретичните и емпиричните приложения на ТА ни дават 
понятие за промоцирането на комуникативните умения, тъй като 
„трансакцията“ се свързва със смените в комуникативните нива 
между отделните състояния на хората, ангажирани в нея. Тази пара-
дигма може да помогне на учителите във всички нива на образо-
вателната система да повишат компетенциите си в интеракциите, 
които се осъществяват в класната стая, като достигнат до успешни 
резултати, както за себе си, така и за учениците. Например, Кейт 
Ашкрофт и Лорийн Формън-Пек (Ashcroft, &Foreman-Peck, 1994) 
наблюдават причините за конфликтите и бариерите в комуника-
цията в училищните класове, което би позволило на преподавате-
лите да помогнат в процеса на общуване и самоопознаване на 
своите възпитаници. 

Берн дефинира Его-състоянията като „постоянен модел на 
усещане и преживяване, който директно се свързва с модел на 
поведение“ (Berne, 1966, цитиран в Stewart, 1992, стр. 12). Според 
това определение, личността на индивида е изградена от три Его-
състояния: Родител, Възрастен и Дете, които представят определени 
видове поведения. Клод Щейнер (Claude Steiner, 1994, стр. 27) 
обяснява, че те са различни от фройдистките Его, Супер-его и Ид, 
защото всички състояния са част от Аз-а на личността. Така, те 
представляват обективно поведение, а не хипотетични конструкти. 
Всеки от нас ще представи поведението си чрез трите вида състоя-
ния, като нормалната, балансирана личност ще възпроизвежда 
еднакво модели и от трите вида състояния. При някои хора, обаче, 
се наблюдава доминиране на някое от състоянията. 

Родителят се активира при ситуации или доминира, когато се 
предизвикат спомени от детството на индивида, свързани с раз-
лични действия, забрани или повели, идващи от родителите му. Той 
може да бъде контролиращ или грижовен, както и двете. Влиянието 
на Родителя върху психиката на човека се транслира в ранното 
детство (до 5-та година) и представя командите или организира-
нето, протективния стил към другите. Примери за активизиране на 
родителските повели са изречения като: „Никога не говори с 
непознати!“, „Винаги се оглеждай, докато пресичаш улицата!“, 
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„Винаги си мий ръцете преди хранене!“ и др. В някои случаи то е 
свързано и с повече радикални стереотипи и предразсъдъци към 
хората. 

Състоянието „Възрастен“ се достига, когато детето овладява 
сложна двигателна активности и се нуждае да разграничи емоциите, 
които идват от Детето и Родителя. Това води до основната му роля, 
а именно- да бъде обективен, изчисляващ и анализиращ факти от 
вътрешната и външната среда.  

Детето е свързано с естествената, емоционална и инстиктивна 
експресия на вътрешния свят. За разлика от Родителя, то представя 
ментални явления, които често водят до разнообразни чувства, 
доминиращи различни ситуации от нашия живот. Това състояние е 
вродено, като се развива до 5-та година от онтогенезиса.  

Различните Его-състояния могат да бъдат активирани в 
разнообразни ситуации, в които напълно да бъдат изявени. Всеки 
индивид трябва да постигне баланс между тях. Понякога този 
баланс може да бъда нарушен от подсъстоянията на Родителя и 
Детето. Така, Родителят може да се превърне в Контролиращ или 
Свръхгрижовен, а Детето – в Естествено или Адаптирано 
(спонтанно или избухливо срещу твърде приспособимо и зависимо 
поведение), (Hay, 1996, стр. 81).  

Его-състоянията на хората могат да влизат в комплиментарни 
или кръстосани трансакции, които трябва да бъдат оценени от 
учителите и използвани в класната стая. Терминът „траскация“ 
означава взаимодействието между двама или повече души и се 
използва да опише, как хората говорят или действат помежду си. 
Трите Его-състояния във Вас влизат в комуникационна връзка с 
Родителя, Детето и Възрастния у другия, с който общувате. Всички 
комуникационни актове са серия от трасакции от Его-състояния, 
които се сменят една друга. Тези смени могат да бъдат Възрастен-
Възрастен, Възрастен-Дете, Възрастен-Родител, Родител-Родител. 
Комплиментарната трансакция се появява, когато комуникацията 
между двама и повече души се осъществява между едни и същи 
състояния, или когато изпращачът на съобщението очаква точно 
определен отговор от желаното състояния (например, Родителят на 
единия партньор да очаква подчинение от Детето на другия). 
Отрицателни форми на комуникация може да се очакват, когато 
състоянията на партньорите влизат в кръстосани трансакции, които 
са неприспособими едни към други – Адаптирано Дете към 
Контролиращ Родител, Възрастен към Контролиращ Родител, 
Естествено Дете към Обгрижващ Родител.   
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Всичко това трябва да бъде оценено от учителите, когато те се 
опитват да взаимодействат с учениците си или при осъществяването 
на контрол върху собственото поведение или това на техните 
възпитаници. Например, когато възникне конфликт в класната стая, 
те трябва да активират състоянието на Възрастния и да разпознаят 
действащото състояние на ученика/учениците, психологическите 
игри, които те играят в момента, и постепенно да ги научат да 
използват повече състоянието на Възрастния при вземането на 
решения и управлението на конфликти. Нещо повече, ако препо-
давателят е с доминиращо състояние Родител, а ученикът – Дете, 
конфликтът винаги ще възниква.  

Транзакционният анализ е използван за целите на училищната 
политика и педагогическата психология още през 70-те години на 
ХХ в. ТА в педагогиката е открит от Труди Нютон и Гилс Бароу, 
които стават пионери в прилагането на практически аспекти от този 
психотерапевтичен подход в училищата на местно ниво (Steward & 
Agar, 2011). Стюърд и Джоунс (Steward & Jones, 1987) твърдят, че 
училищните психолози работят повече на социално, отколкото на 
психологично равнище върху откритите резултати в поведението на 
децата, отколкото със скритите причини. Целта на трансакционния 
анализ е да повиши степента на информираност за ползите от 
прилагането му в училищната практика, особено в процеса на учене 
и преподаване и във взаимоотношенията между ученици и учители 
(Steward & Agar, 2011).През 2001 г. Бароу, Брадшоу и Нютон посоч-
ват, как ТА може да бъде използван в класната стая за повишаване 
на самооценката и за избор на подходящи поведенчески реакции в 
интерактивни ситуации чрез подобряване на комуникацията 
(Barrow, Bradshow& Newton, 2001). Те предлагат различни средства 
и стратегии за използване на теоретичните и емпиричните при-
ложения на трансакционния анализ, които могат да се прилагат 
както индивидуално, така и групово. Хелаби (Hellaby, 2004) по-
сочва, че в началното училище „използването на ТА в класната стая 
подобрява поведението, което от своя страна води до по-успешна 
обучителна среда заради по-високите самоуважение и академични 
стандарти“. Тя използва различни модели от ТА като „ракетите“ и 
„ударите“, както и Его-състоянията. Най-често принципите и похва-
тите на ТА се използват в училищата в Западна Европа и САЩ при: 
развитие на лидерските умения, планиране на учебния процес и 
взаимоотношенията между ученици и учители в среден курс, като 
преподавателите са обучени и тренирани в умения от репертоара на 
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ТА. В резултат сътрудничеството между учители, ученици и роди-
тели става по-ефективно. 

 
3. Процедура на изследването 
Целта на настоящото изследване е да се проучи значението на 

Его-състоянията Родител, Възрастен, Дете за избора на 
педагогически специалности и за начина на взаимоотношения в 
конфликтни ситуации от студенти от Русенски университет „Ангел 
Кънчев“. 

Тя се реализира чрез няколко изследователски задачи:  
• Да се проучи наличието на хармонично разпостранение на 

трите Его-състояния в психиката на студентите или превалент-
ността на едно от тях; 

• Да се открият полови отлики в развитието на пластовете 
Родител, Възрастен и Дете; 

• Да се разкрие различие между показателите за трите Его-
състояния при изследвани лица, които са студенти от педагогически 
специалности, с тези на студенти, които са от други специалности в 
университета. 

• Да се установи взаимовръзката между отделните Его-
състоя-ния и стратегиите на разрешаване на конфликтни ситуации. 

В хода на изследването са изведени следните хипотези на 
изследването: 

• При всички ИЛ, независимо от пола и избора на специал-
ност, ще се наблюдава хармонично развитие и смяна на Его-
състояния, тъй като извадката е съставена от представители на 
възраст 19-25 г., когато имаме кристализирала Аз-концепция и фор-
мирането на идентичността, макар и все още непълно 
стабилизирано, вече е приключило (Erikson, 1968); 

• Няма да се наблюдават полови различия в показателите за 
Его-състоянията при мъжете и жените – студенти; 

• При ЕГ от ИЛ с профил на избор „педагогическа специал-
ност“ ще се срещат по-високи показатели за състоянията Родител и 
Дете в сравнение с КГ от студенти от други специалности, тъй като 
те способстват идентификацията с обекта и ролята на учебно-
възпитателната дейност – отношението учител-ученик; 

• Его-състоянието Родител ще бъде свързано със съперни-
ческия стил на решаване на конфликтни ситуации, Възрастният – с 
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по-кооперативните и обективни стилове на сътрудничество и 
компримис, а Детето – с приспособяването или отбягването. 

Извадка. В изследването са включени общо 174 лица – 
студенти, редовно обучение в РУ „Ангел Кънчев“, от които 139 
жени и 35 мъже. Предимно женското представителство на извад-
ката е продиктувано от факта, че в изследването влизат студенти от 
педагогически специалности, които са с традиционно феминизиран 
профил. Извадката е разделена на две групи: експериментална гру-
па от изследвани лица, които са от педагогическите специалности в 
университета – Предучилищна и начална училищна педагогика, 
Начална училищна педагогика и чужд език и Социална педагогика 
/n=91/ и контролна група от лица, които са с непедагогически 
профил – студенти от специалностите Български език и история, 
Математика и информатика, Икономика, Маркетинг и Международ-
ни икономически отношения /n=83/. 

В хода на изследването бе проведено второ контролно 
емпирично измерване с част от извадката /n=78/, като резултатите 
от изследването на Его-състоянията с TAG бяха съпоставени с 
въпросника за решаване на конфликтни ситуации на Кенет Томас. 
Профилът на извадката във второто тестиране включва: 5 мъже и 73 
жени, 40 студенти от педагогически и 38 ИЛ от непедагогически 
специалности. 

Инструментариум. В хода на изследването в същинския етап 
от емпиричното измерване бе използван въпросника Transactional 
Analysis Questionnaire – TAQ от наръчника на здравни консултанти 
и обучители на Bradford GP Training Scheme, който е дизайниран 
през 2014 г. за нуждите от прилагане на теорията за Его-състояния в 
практиката на лекуващите с пациентите. Въпросникът съдържа 61 
айтема, представени под формата на закрити въпроси с отговори 
„Да“ и „Не“. Съдържа три скали: Родител, разделена на две суб-
скали – Обгрижващ Родител и Контролиращ родител; Възрастен 
и Дете. Оценката на резултатите се изразява в Его-грама, където 
суровите показатели се привеждат в процентни изрази. Авторите 
посочват, че при разлика повече от 20 % между показателите за 
отделните Его-състояния може да се твърди, че съществува доми-
ниране на едно от тях над останалите две, а когато тя е по-малка от 
20 % означава, че лицето използва едновременно нялолко от състоя-
нията и лесно „превключва“ от едно в друго в своите взаимо-
отношения. 
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Второто емпирично измерване с част от извадката бе реализи-
рано с въпросника за конфликтни ситуации на Кенет Томаси Ралф 
Килман /Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument – TKI, 1974/, за 
да се измери влиянието на Его-състоянията върху избора на стил за 
решаване на конфликтни в интеракциите. Въпросникът е апробиран 
в български условия през 2014 г. от проф. д-р Дина Батоева 
/Батоева, 2014/. Състои се от 30 айтема, които са организирани под 
формата на избор на две алтернативи, разпределени в пет скали, 
номиниращи петте стила за решаване на конфликтни ситуации 
според ангажираността със собствените мнения и търсенето на 
кооперация с другия/другите: Съперничество, Сътрудничество, 
Компромис, Отбягване и Приспособяване. И тук суровите резултати 
се привеждат в проценти, които определят степента на проявление 
на отделните стилове – от много ниска до много висока. 

Изследването се проведе на три етапа: прилагане на въпросник 
TAQ с експерименталната и контролната група с общата извадка от 
174 ИЛ; тестиране с въпросника на Кенет Томас и Ралф Килман с 
част от извадката – 78; статистическа обработка на резултатите, в 
които се търсиха стандартните показатели за средни величини, 
стандартно отклонение, медиана и вариация, както бе приложен 
ANOVA анализ и коефициент на корелация на Пиърсън. Данните 
бяха обработени с програмата SPSS. 

 
4. Резултати от изследването 
В Таблица 1 са представени статистическите показатели по 

суровите данни от приложения въпросник за всички ИЛ, т.е. точки 
от въпросника, които още не са приведени в проценти. При 
привеждането им в процентен израз по „ключа“ на TAQ се устано-
вява,има ясно доминиране на Его-състоянието на Родителя (94 %), 
като има сравнително равномерно разпределение на субскалите по 
тази скала с лек превес за обгрижващия родител /9, 55 към 8,14 за 
контролиращия/. Детето е изразено под 79 % /суров резултат от 
средна величина от 12,31/, а най-слаби са показателите за скалата 
Възрастен – 55 % /М= 10,92/. Следователно, може да се приеме, че 
се отхвърля изследователската хипотеза за равномерно разпределе-
ние на Его-пластовете в извадката от всички ИЛ.  
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Таблица 1. Сурови показатели със статистически величини  
за цялата извадка от ИЛ /174/по четирите субскали, получени  

с Transactional Analysis Questionnaire 
 

 N Sum Mean SD. Variance Std. 
Error 

 Statistic Statistic Statistic Std. 
Error 

Statistic Statistic Std. 
Error 

Процен-
тен израз 

пол 174 35 ,20 ,030 ,402 ,162 ,366 – 
възраст 174 3656 21,01 ,296 3,903 15,237 ,366 – 
родител 174 3077 17,68 ,243 3,202 10,252 ,366 94 % 
родобгр. 174 1661 9,55 ,120 1,582 2,504 ,366 – 
родконтр. 174 1416 8,14 ,169 2,236 4,998 ,366 – 
възрастен 174 2142 12,31 ,191 2,516 6,331 ,366 55 % 
дете 174 1900 10,92 ,195 2,566 6,583 ,366 79 % 

 
При реализирането на втората изследователска задача, бяха 

проверени резултатите от въпросника по пол, като се оформиха две 
полови извадки: мъже (35) и жени (138). Наблюдава се статистиче-
ски значими различия (Таблица 4) в корелациите между независи-
мата величина „пол“ и трите скали от TAQ. В Таблица 2 са пред-
ставени съответно суровите показатели и процентните изрази на 
резултатите, в които може да се забележи значително различие 
между двата пола по показателите за Родител и Дете, като и при 
двата пола се наблюдава тенденция за леко доминиране на 
субскалата за Обгрижващ над Контролиращ Родител, като при 
мъжете-студенти последната е още – по-слабо изразена. 

 
Таблица 2. Сурови показатели по скалите от въпросник TAQ,  

разпределени по независима величина „пол 
пол родител родобгр. родконтр. възрастен дете 

Mean 18,27 9,78 8,50 12,27 11,22 
Процентен израз 97 % – – 56 % 89 % 
Std. Deviation 2,820 1,409 2,037 2,559 2,522 

Жени 

Std. Error of Mean ,239 ,120 ,173 ,217 ,214 
Mean 15,34 8,63 6,71 12,46 9,71 
N 89 % – – 54 % 60 % 
Std. Deviation 3,581 1,896 2,444 2,368 2,408 

Мъже 

Std. Error of Mean ,605 ,320 ,413 ,400 ,407 
 
Следващата изследователска задача бе да се провери взаимо-

отношението между избора на педагогическа специалност /незави-
сима величина/ и разпределението на Его-състоянията в психиката 
на ИЛ /зависима величина/. Отново са оформени една експеримен-
тална /n=91/ от студенти в педагогическите специалности и 
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контролна група /n=83/от учещи в други специалности в Русенски 
университет „Ангел Кънчев“. От получените сурови показатели и 
процентните изрази  /Таблица 2/, както и от приложената корелация 
по коефициента на Пирсън /Таблица 4/, може да се види, че се 
наблюдават малки, статистически незначими различия между ЕГ и 
КГ по всички показатели, макар и да се наблюдава тенденция за 
малко по-високи резултати за Родител, Обгрижващ и Контролиращ, 
и Дете, и незначително по-ниски за Възрастен.  

 
Таблица 3. Резултати по показателите за трите Его-състояния при 

студенти с непедагогически и педагогически профил на специалността 
Характеристика родител родобгр. родконтр. възрастен дете 

Mean 17,45 9,33 8,12 12,46 10,70 
Процентен израз 96 % – – 56 % 83 % 
Std. Deviation 3,610 1,754 2,582 2,529 2,704 

Непедаго-
гически 
профил 

Std. Error of 
Mean ,396 ,193 ,283 ,278 ,297 

Mean 17,90 9,75 8,15 12,18 11,12 
Процентен израз 97 % – – 54 % 84 % 
Std. Deviation 2,781 1,387 1,879 2,510 2,431 

Педагоги-
чески 
профил 

Std. Error of 
Mean ,292 ,145 ,197 ,263 ,255 

 

 
Таблица 4. Корелационни зависимости между всички величини 

в изследването 
  пол родител възрастен дете педагог 

Pearson 
Correlation 1 -,368** ,029 -,236** -,439** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,701 ,002 ,000 

пол 

N 174 174 174 174 174 
Pearson 
Correlation -,368** 1 ,243** ,355** ,071 

Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,000 ,350 

родител 

N 174 174 174 174 174 
Pearson 
Correlation ,029 ,243** 1 ,082 -,056 

Sig. (2-tailed) ,701 ,001  ,283 ,462 

възрастен 

N 174 174 174 174 174 
Pearson 
Correlation -,236** ,355** ,082 1 ,082 дете 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,283  ,280 
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N 174 174 174 174 174 
Pearson 
Correlation -,439** ,071 -,056 ,082 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,350 ,462 ,280  

педагог 

N 174 174 174 174 174 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 
Целта на второто контролно проучване бе да се тестират 

корелационните зависимости между Его-състоянията и копинг-
стратегиите при решаването на конфликти. Съществуват доста-
тъчно данни, че различните състояния могат да бъдат провокирани 
при интензивни, напълнени с отрицателни емоции ситуации, какви-
то са споровете или дебатите (Berne, 1964). Е. Бърн и Т. Харис 
(Berne, 1964; Harris, 1973) посочват, че кръстосаните трансакции 
между различните състояния водят до конфликти и недоразумения 
между индивидите. Те твърдят, че само Възрастният е способен да 
предприеме обективни и „благоразумни“ поведения при разреша-
ването на конфликтите. Резултатите от първото емпирично проуч-
ване доказаха, че състоянието на Възрастния е най-малко раз-
пространено сред всички групи в извадката, което означава, че 
участниците в нея биха имали повече конфликтни или твърде 
приспособяващи стратегии, без способности за асертивно пове-
дение 

Четвъртата хипотеза в настоящото проучване гласеше, че 
състоянието Родител ще бъде свързано повече със Съперничест-
вото, Детето – с Приспособяването и/или Отбягването, а Възраст-
ния – с Компромиса и/или Сътрудничеството. В Таблица 5 са 
представени суровите резулатите и процентният израз на разпре-
делението на петте стила сред студенти от педагогически и непе-
дагогически специалности. Съществува изразена доминиране на 
Приспособяването (M=5.87, SD=2.312, 74 %) и Отбягването 
(M=6.11, SD=1.748, 53 %), като най-ниски показатели са тези за 
Съперничеството(M=4.22, SD=2.19, 28 %). Не съществуват стати-
стически значими корелации между избора на специалност и 
различните видове стилове на решаване на конфликти. Резултатите 
на ЕГ и КГ се различават само с по един процент. Така, съпоста-
вяйки с резултатите от първото проучване, при което се анали-
зираше разпределението на Его-състоянията сред специалностите, 
при което се наблюдава доминация на Родителят и Детето, може 
отчасти да приемем субхипотезата ни за влияние на Детето върху 
превалентните състояния на Приспособяването и Отбягването. 
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Таблица 5.Показатели от въпросника TKI и корелации по 
коефициента на Пирсън между зависимите и независимите величини 

Специалност 
Съперни- 
чество 

Сътрудни- 
чество Компромис Отбягване Приспособяване 

Непедагогически 
профил 
Mean 

4,27 6,73 6,89 6,11 5,87 

N 45 45 45 45 45 
Std. Deviation 
Percentage 

2,22 
27% 

1,839 
40% 

1,910 
35% 

1,748 
53 % 

2,312 
74% 

Педагози 
Mean 4,57 6,65 6,74 6,26 5,83 

N 46 46 46 46 46 
Std. Deviation 
Percentage 

2,18 
30% 

2,30 
39% 

1,914 
35% 

2,070 
54 % 

2,264 
74 % 

Pearson Correlation ,068 -,020 -,040 ,039 -,009 
Sig. (2-tailed) ,520 ,853 ,710 ,710 ,933 
N 91 91 91 91 91 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Коефициентът за корелация на Пирсън (Таблица 6) показа, че 

Родителят има статистически значима негативна корелационна 
връзка със Сътрудничество и положителна – с Компромиса. 
Въпреки че не съществува ясна взаимовръзка между Съперничест-
вото и Родителя, има достатъчно данни, че ИЛ с високи показатели 
по тази скала избягват кооперацията и наблягат на своите 
потребности и натиска при изработването на решения в конфликта. 
В първото изследване се доказа, че Обгрижващият Родител е повече 
разпространен от Контролиращия, което също може да окаже 
влияние върху резултатите от приложението на TKI. 

Наблюдава се интересна корелация между скалата за Възра-
стен, като ИЛ показват статистически значима положителна 
зависимост със Съперничеството и негативна – с Приспособява-
нето. Този факт отхвърля предложената субхипотеза, че индивидите 
с по-високи показатели по тази скала ще показват зрели стилове на 
решаване на конфликтите от типа „Печеля – Печелиш“. Същевре-
менно скалата за Възрастен е с най-ниски резултати, което говори, 
че няма как тя да покаже статистически значими резултати в това 
изследване с тези показатели. Скалата за Детето не дава никакви 
статистически значими корелационни връзки с никой от петте 
стила.  
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Tаблица 6. Корелации между Его-състоянията и петте стила за 
решаване на конфликтни ситуации  

Его-състояние Съперни-
чество 

Сътрудни- 
чество 

Компромис Отбягване Приспосо- 
бяване 

Родител 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 
 

 
,040 
,706 
 

 
-,287** 
,006 
 

 
,364** 
,000 
 

 
,172 
,103 

 
-,249* 
,017 

Възрастен     
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 

,219* 
,037 

-,050 
,641 

,175 
,097 

,001 
,995 

-,320** 

                   ,002 

 

 

 
Дете -,031

 
-,127
  

-,127  
,229 

,009 
,936 

,203 
,054 

-,041 
,696 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Резултатите от приложения статистически анализ показаха 

тенденции, върху които могат да бъдат обобщени следните изводи, 
които са валидни за извадката от студенти в РУ „Ангел Кънчев“: 

• Студентите от цялата извадка, независимо от техния пол или 
специалност,  показват 

доминиращи състояния за Родител и Дете.  Може да се приеме, 
че ИЛ, които са в тяхната ранна младост, все още не са оформили 
стабилно Его-състояние на Възрастния, като често активират 
спомени и поведения, автоматично асоциирани с тяхната детско-
юношеска възраст, които се свързват с ролите на Родителя и (Berne, 
1964). Няма хармонично разпределение на трите състояния, което 
може да води до конфликти и/или вътрешно психологическо 
напрежение (Steiner, 1994). Този факт евентуално е предизвикан от 
нестабилната все още идентичност, която се повлиява от ценностен 
натиск и динамична промяна (Alipieva, 2015; Baychinska, 2000); 

• Единствената стаститически значима корелация в изследва-
нето се открива между пола и 

Его-състоянията, с изключение на скалата за Възрастен, където 
и мъжете, и жените имат близки резултати /еднакво ниски спрямо 
другите състояния/. Наблюдават се различия между скалите за 
Родител, където жените – студенти показват значително по-високи 
показатели за Контролиране в сравнение с мъжете, при които се 
открива повече Обгрижване. Причините за това разпределение е 
необходимо да бъдат изследвани в бъдещи проучвания, като те 
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могат да индикират за отлики в начините на отглеждане и социа-
лизация на двата пола, джендер ролите и стереотипите, ежеднев-
ните форми на комуникация и т.н. Мъжете показват по-малко 
разпространено състояние на Детето. В класическото опредеелние 
това състояние е свързано с емоционалността, подчинението, фан-
тазията и променливостта(Berne, 1964; Harris, 1973). Полово-
ролевият стереотип те да бъдат по-рационални и по-малко повлияни 
от емоциите се отразява в самовъзприятието и начина на комуни-
киране. Жените, които използват повече корегиращи и контроли-
ращи стилове на Родителя, също са емоционално повлияни при 
вземането на такива решения;; 

• Наблюдават се леки, статистически незначими отлики 
между разпределението на  

Его-състоянията и избора на специалността. Студентите от 
педагогическите специалности в университета показаха малко по-
високи показатели за Родител и Дете в сравнение с техните връст-
ници от другите специалности. Това откритие отхвърли изследова-
телската ми субхипотеза. Може да се очаква, че с натрупването на 
професионален опит те ще бъдат активирани в по-голяма степен, 
което би трябвало да бъде обект на бъдещи психолого-педагоги-
чески изследвания. Притеснителен е фактът, че те не показват 
достатъчно високи нива на Възрастния, които биха им осигурили 
по-ефективни стратегии за комуникация и решаване на конфликти с 
учениците в бъдещата им работа (Campos &MkCormik, 2006). Това 
разкрива необходимостта от въвеждането на специални образова-
телни програми в университета, които се базират на принципите на 
ТА, за да се достигне до адекватни форми на поведение в различ-
ните психолого-педагоически ситуации; 

• Разпределението на стиловете на решаване на конфликти 
сред студентите от  

педагогическите и непедагогическите специалности показаха 
статистически незначими различия между двете групи. Доминират 
Приспособяването и Отбягването, които са високо неасертивни, 
пасивни и нереализиращи потребностите на субекта стратегии 
(Thomas, &Killman, 1974). Корелационният анализ представи инте-
ресна взаимозависимост между Родителя и Възрастния, при която 
се приеха субхипотезата ми за по-конфликтни стратегии за 
Родителя, но се отхвърли идеята, че Възрастният ще бъде по-коопе-
ративен при конфликтите. Същевременно извадката цялостно 
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показа ниски показатели за скалата за Възрастния, така че нейната 
роля в това проучване е лесно оспорвана и невалидна.  

 
Заключение 
Въпреки неубедителните резултати от настоящото изследване, 

може да се заключи, че ТА прилага универсален модел за разбиране 
и реакция спрямо поведението. С други думи, това е подход, който 
не разделя детското/ученическото от възрастното/преподавател-
ското поведение. Той дава рамка, която се позовава на интерак-
ционните аспекти в обучението и възпитанието, разпознавайки 
вътрешните процеси у учениците и учителите. Така, съдържа в себе 
си имаментно оптимистична перспектива пред преподавателите, 
които могат да създадат обучителна среда, насочена към личностно 
развитие. Основно той може да бъде приложен на няколко рав-
нища:преподавателите могат да използват идеите от ТА, за да 
разберат и да отговорят на индивидуалните и/или груповите потреб-
ности и поведение, след което да планират и приемат най-ефектив-
ните интервенции в класната стая;училищата и обучителните 
институции могат да се позоват на идеите на ТА, за да начертаят 
стратегия и процедура за тяхната учебно-възпитателна дейност. 
Например, изясняването на ролите и отговорностите, оформяне на 
методите за супервизия или начини за инструктиране на учениците; 
и подрастващите и младите хора могат директно да почерпят знания 
и умения от ТА, които да бъдат приложени извън училище и най-
вече във взаимотношенията с другите хора.  
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РОДИТЕЛСКИ СТИЛ НА ВЪЗПИТАНИЕ И АСОЦИАЛНО 
ПОВЕДЕНИЕ НА ЮНОШИТЕ 

 
Доротея Дунева 

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново ,Философски 
факултет, катедра „Психология”, teia_duneva@abv.bg 

 
Summary: Increasingly frequent anti-social acts of adolescents have 

become an acute social problem. There are numerous factors that define the 
process of socialization among the adolescents, and the parental style of care 
and education plays a leading role among them. Family education is directly 
connected to child's successful behavior. That is why, it is fundamental to 
comprehended the fragmentation of family environment in which gives rise to 
child's  a priori "conflict with the norm." Family relations shape not only child's 
physical development, but also its value orientations and social ability. Lack of 
adequate parental care and social support inevitably lead to hostility, anger, 
low self-esteem, anxiety and depression conditions. During adolescence, the 
behavior becomes opposing and demonstrative. The adolescent rejects social 
motivation and unwritten rules in society. He becomes socially indifferent and 
turns to nonsocial models of behavior. I think that careful research, analysis 
and understanding of various types of parental education and influence on 
adolescent's personality will provide an opportunity to resolve one of the most 
pressing social problems, namely the trend of adolescents' nonsocial acts 
turning into anti-social and delinquent ones.  

Key words: adolescents, family, parental style of education, nonsocial 
behavior, deviation 

 
Зачестилите противообществени прояви на юноши се превръ-

щат в остър социален проблем. Множество фактори оказват влия-
ние в процеса на социализацията на юношите, родителският  стил 
на грижа и възпитание заема първостепенно място сред тях. 
Възпитанието в семейството има директна връзка с успешното 
функциониране на детето. Ето защо е необходимо да разберем 
ролята на семейната ситуация  в която детето пребивава и от която 
априори тръгва асоциалното поведение. Взаимоотношенията в 
семейството оказват влияние върху физическото развитие на детето, 
ценностните ориентации и социална компетентност. Липсата на 
адекватна грижа и социална подкрепа от страна на родителите често 
води до враждебност, гняв, ниска самооценка, тревожност и депре-
сивни състояния. Децата израстват с дефицити в емоционалните 
процеси. В юношеството поведението става опозиционно и демон-
стративно. Отхвърля се просоциалната мотивация и неписаните 

mailto:teia_duneva@abv.bg


 376

закони на обществото. Юношата става индиферентен към социал-
ното и се насочва към асоциални модели на поведение. Внима-
телното проучване,анализиране и осмисляне на различните видове 
родителско влияние върху личността на юношата ще даде шанс за 
решение на един от най-наболелите проблеми на обществото ни, а 
именно: тенденцията асоциалните прояви на юношите да 
преминават в антисоциални и делинквентни. 

 
Семейството като свят в света 
Понятието семейство, според Reyam, произхожда от латинския 

термин fames (глад). Физическото оцеляване и опазване на личност-
но обусловените отношения между членовете му са първоначалните 
белези на семейственост.  Всяка семейна история има своята минала 
опитност в предишното семейство. (Кардашева, 2008:147) Децата се 
нуждаят твърде дълго време от защитата на своите родители. 
Можем да разглеждаме физическата слабост на детето като обстоя-
телство, което свързва възпитанието и чувството за социална нагла-
са. (Адлер, 1998:69) Границите на семейството осигуряват не само 
физическа грижа и закрила, но и емоционален  комфорт , за да може 
детето да придобие и организира своя обществен опит. Преодолява-
нето на детската незрялост става възможно  само, чрез отношенията 
в групата. Нормите, правилата, ценностите и моделите на поведение 
интернализират в личността на детето изначално и главно в семей-
ното обкръжение. Възпитанието е един от аспектите на социали-
зацията.  Поведението на отделните членове на семейството зависи 
не само от вътрешно семейния климат и емоционално равновесие, 
но и от ред социални величини. Така родителите пренасят върху 
детето духа и психологическата атмосфера не само на семейните, но 
и на обществените традиции. Всеки от двамата родители притежава 
собствено минало, преживелищен опит в израстването с някакъв 
родителски стил на отглеждане и възпитание. Така се формира 
собствена, субективна, морална преценка за ценността на възпита-
нието и родителската функция. В идеалния вариант динамиката на 
семейството осигурява хармонично обединяване на двата жизнени 
стила на поведение спрямо детето.  Това способства успешно да се 
конструират възпитателните взаимодействия, да се изградят умения 
за адекватни социални преценки и стереотипни ролеви очаквания и 
представи. Периодът на родителството обичайно съвпада с периода 
на зрелостта. Появата на дете изисква осъзнаване на новата отго-
ворност свързана с възпитателната функция и нейното успешно 
интегриране със социализиращата и икономическа такава. Налага се 
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преосмисляне на целите и ценностите с оглед осъзнаване функции-
те на семейството, които се намират в динамични и взаимозависими 
директни и индиректни взаимоотношения. Преживяването на 
родителска грижа, съпричастност и любов е основата върху която 
се изгражда цялостното личностно израстване на детето. Това 
гарантира възпитателно взаимодействие, което е основната градив-
на единица на възпитателния процес в семейството.  Семейството е 
микро социална система, която оцелява физически и духовно в 
социалните макро мащаби на обществената система. Неговата 
социална подкрепа е външен фактор, регулиращ мислите, чувствата  
и поведението на децата. Изгражда техните самозащитни  механиз-
ми и самосъхранението им в кризисни, житейски ситуации, създава 
доверие в собствените сили на детето, адекватна самооценка и 
актуално поведение в социална ситуация. Можем да заключим, че 
за цялостното функциониране на личността е необходимо семей-
ството да създаде онези нравствено-възпитателни и емоционално-
чувствени условия, които да способстват успешното социализиране 
на детето и да създадат приоритет на просоциални поведенчески  
модели и духовно израстване.  

 
„Големият източник на ужас в детството е самотата”. 

William James (1890) – присъдата на депривацията 
Изграждането на здрава душевност в детството е важна 

предпоставка, за да протече пубертетния период хармонично и без 
кризи. (Йончев, 1969:58) Емоционалната връзка между родител и 
дете  много бързо, и неусетно напуска границите на биологичното, 
и преминава в полето на социалното.  Майчината любов е първият 
фактор, който осигурява чувство на сигурност ,безопасност ,чрез 
задоволяване на необходимостта от грижи, майчини ласки и любов. 
Най-важната задача на родителите е да разширят интереса и 
доверието на детето към останалите хора. (Матанова, 2015:132)  
Израстването е свързано с непрекъснато усложняващи се условия 
на съществуване и социално обкръжение. Усвояването на социален 
опит използва за мост безусловната майчина подкрепа, която 
осигурява адекватни чувствени и сетивни стимули. Когато детето 
расте и се развива в среда, която продължително не задоволява 
потребността му от подкрепа, говорим за психична депривация. 
Депривацията може да бъде различна по форма и размер: от липса 
на достатъчно обич от страна на родителите в семейството до пълна 
социална изолация. (Йончев, 1972:44). Значението на психичната 
депривация по-късно в периода на юношеството е,че тя пред-
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разполага към възникване на емоционални и характерови разстрой-
ства . Децата  навлизат в пубертета без умение да създават доверие, 
без увереност, че могат да разчитат на другите и на тяхното 
разположение в трудни ситуации. Светът в лицето на другите или 
се превръща в непрестанен мотив за социално доказване,чрез битка, 
или  спират адекватно да разпознават позитивната комуникация и 
предпочитат отчуждението. Нежеланото дете се превръща в юноша, 
екзистенциално убеден, че светът и другите не го приемат. Нару-
шава се изграждането на адекватна „Аз-концепция”, лабилна емо-
ционална устойчивост, дефицит на социални умения ,слабо развити 
емпатийни способности,липса на умение за анализ,прогнозиране и 
адекватна реакция в конфликтни ситуации. Формира се неустой-
чива и незряла личност, неадаптивна, безкритична към възприемане 
на негативни влияния и разрушителни внушения. Личност с високо 
и нездравословно равнище на конформност. Поведенческите моде-
ли са с преобладаващ негативизъм, често влизащи в разрез с морал-
ните и правни норми, налице е социална дезадаптация на личността. 
Предразположението даден индивид да отговаря със страх и тре-
вожност, когато се срещне с каквито и да е потенциално тревожни 
ситуации, е тясно свързано с прогнозата, която прави относно 
достъпността и отзивчивостта на фигурата на привързаност. 
(Матанова, 2015:141) Липсата на обич, родителска грижа и вни-
мание е един от честите и травмиращи  фактори за поява на де-
виантно поведение. Депривацията е обстоятелство с тежки и про-
дължителни психологични последици. Чувствената незрелост на 
децата израснали в условия на психична депривация  се отразява на 
годността им за включване в учебния процес. (Йончев, 1972:54) 
Трудно се свързват емоционално с класа, което затруднява разви-
тието на вниманието и преминаването на мисленето от конкретно 
към абстрактно. Децата израснали в депривация трудно различават  
добро от лошо, смътно разбират социалната правда и човешката 
съвест. Често те се превръщат в юноши, които трудно осъществяват 
запознанства, поставят се в подчинено положение или заемат авто-
ритарна позиция в комуникацията с партньора. Демонстрират 
изявен стремеж към социална изолация. Нарушават се взаимоот-
ношенията между връстниците, избора става асоциален, често 
агресивен – побоища, скандали,включване в противообществени 
групи. Ролята на депривацията  се установява и по отношение на 
склонността към суицидални опити и самоубийства сред младежите 
– безсъмнено едни от най-тежките отклонения в социалното 
поведение. 
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Успешното протичане на процеса на външна социализация във 
вътрешна убеденост и готовност за социална индивидуализация на 
личността изисква внимание, поощрение,чувство за привързаност 
от страна на родителите. Когато тази подкрепа отсъства или е в 
противоречие с общоприетите ценности и норми тогава са налице 
предпоставки за формиране на личност, социално негативна и 
мотивирана за асоциална и противоправна  реализация.  

 
„Насилието се храни с покорност както огънят със слама” 

Владимир Короленко – Агресията в семейството и асоциалните 
наклонности в децата и юношите 

Темата за влиянието на агресивни поведенчески модели в 
семейството върху социалните, емоционални и афективни възприя-
тия  на юношите придобива все по-широка популярност. Това е 
логично предвид факта, че е поставена в контекста на човешките 
права за зачитане и утвърждаване на неагресивно поведение спрямо 
по-слабите и беззащитни граждани на обществото (Кардашева, 
2008:173). Всеки периметър от семейната система оказва влияние 
върху усвояването, споделянето или отхвърлянето на определени 
морални ценности. Социалните роли на родители и деца са в 
динамична двустранна връзка, която способства в условия на 
дефектна семейна структура доминираща тенденция на родител 
„насилник” и зависимото дете „жертва”.  Агресивните поведенчески 
модели при юношите са резултат от влиянието на различни со-
циални фактори. Акцентът обаче е винаги във взаимоотношенията в 
семейната среда и формирането на агресивни нагласи, предпоставка 
за утвърждаване на асоциално поведение. Семейства с асоциална 
ценностна система или други дефицити в семейното функциони-
ране обикновено оказват съществено влияние при формиране на 
личност с девиантно поведение. При изразени конфликти, остри 
противоречия между значимите възрастни и агресивни изблици 
опасността от психични и асоциални отклонения рязко нараства. 
Склонността към агресия се култивира в семейна среда, но получава 
непрестанни потвърждения в обществената девалвация на ценно-
сти, което е допълнителна подбуда за девиантно поведение. Из-
ползването на физически дисциплинарни методи и налагането им 
като социално приета норма на възпитание е основната и най-тежка 
причина за проява на агресия към другите – алтернатива за действие 
породена от безсилието на набитото вкъщи дете.  Причиняването на 
психическа и физическа болка на членове на семейството е фактор 
и в зачестилите прояви на пасивна (автоагресия) сред юношите. В 
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периодът на пубертета се засилва рефлексията – самоанализът на 
собствените мисли и преживявания. Младежите размишляват върху 
онова, което им се случва в съзнанието. Преживяват активен емо-
ционален процес на „обръщане назад” и „отражение” на социалната 
действителност. Когато обектът причинил агресията е значим, 
социално недосегаем, това в известна степен го прави неуязвим за 
актуален отговор. Юношата започва да използва най-познатите му 
начини за общуване копирани от родителите – възпитание, чрез 
наказание. Пасивната агресия бързо се превръща в навик на само-
образование за справяне с психическо напрежение, емоционални 
разстройства, опит за контрол над тялото, наказание за лошо пове-
дение. Много често деца и юноши, които са били насилвани в 
семейството или са наблюдавали насилие между членовете му 
използват автоагресията като „магична логика”, която ирационално 
гарантира, че онова , от което се страхуват няма да се случи отново.  

Семейни отношения наситени с враждебност, побой, безпри-
чинни забрани фрустриращи децата, застрашават базисни субек-
тивни потребности и отклоняват в негативна посока емоционалните 
им реакции. (Кардашева, 2008:174) 

Девиациите в юношеството са улеснени от неговите възра-
стово-психологични особености. От гл.т. на психологията юношест-
вото представлява психична криза, а психоанализата го разглежда 
като несъзнаван процес на обновяване на психичните структури и 
конфликти от детството. (Тодорова, 2014:44) Девиантното поведе-
ние е симптом, че юношеската криза отключена от сексуалната 
сила, психичната и физическа енергия и търсеща осъществяване 
извън рамките на семейството, не може да сублимира и се претво-
рява в постъпки противоречащи на установените правила. В този 
период родителите могат да накарат децата си да се почувстват 
еднакво зле и като ги малтретират, и ако изразяват категорична 
готовност за налагане на сурови решения и дисциплинарни нака-
зания. Ако семейството не признава като ценност социалната 
норма, която ограничава позволеното от непозволеното, юношата 
няма как да възприеме социалната среда като морална. Отноше-
нието му към другите бележи остро противоречие на установените 
правила, това което на клиничен език се нарича „преминаване към 
действие”. Катализатор се явява възнаграждението на агресията от 
семейството, което насърчава политиката „агресия за агресия” 
прилагана на връстници. Според теорията за социалното научаване  
децата се научават да бъдат агресивни, за да получават награди. 
Родителската опека върху насилие спрямо връстници автоматично 
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засилва склонността към асоциални прояви, провокации, съдейства 
за безсмислено реагиране на обичайни ситуации. Срамът и страхът 
от унижението и присмехът в семейството засилват насилническите 
нагласи и мотивират към асоциални прояви, за да се избегнат 
родителски наказания.  

Юношеското предизвикване и траурът по детството са двете 
страни на процеса (често несъзнаван) по прехода към зрелостта.  
Предизвикването е свързано с желание да надминеш родителите си, 
да провокираш нормата, докато траурът е обръщане навътре, което 
позволява да се преживее тъгата и да се поеме отговорност за избо-
рите и постъпките. (Тодорова, 2014:46) Ниската социална компе-
тентност на родителски умения в този период е предпоставка за 
ориентиране към асоциално поведение. Юношите задържат в себе 
си вътрешна конфликтност, родена от липсата на толерантност и 
етичност към техните проблеми от страна на родителите. Ако 
родителския стил на общуване агресира в груб и назидателен тон, 
то субективното търсене на изход от конфликта за юношата  минава 
през асоциалното. Лошо дозираните родителски забрани и свръх-
контрол върху поведението, несъстоятелните правила на семеен 
ред, противоречивите ограничения са все форми на родителска 
агресия, чиито психологически ефекти са в посока засилване 
проявите на девиации. Когато юношата пребивава в догматична, 
консервативна семейна система, неговите индивидуални потребно-
сти остават подтиснати  в клетка от забрани и ограничения – което 
резултира във формирането на една социално неадекватна личност.   

 
„Който спори с пиян воюва с неприсъстващ” Сир – 

Алкохолизмът и наркоманията сред родителите мост съм 
асоциалния юношески избор 

Средата и атмосферата в семейства с алкохолизъм е напрег-
ната, деструктивна и емоционално нестабилна. Родителите са при-
мер за подражание и оказват най-силно влияние върху решенията 
на децата и юношите да употребяват алкохол. Често в семейства , 
членовете на които злоупотребяват с алкохол се наблюдава иконо-
мическа нестабилност. Недостигът на средства за прехрана, учебни 
пособия и развлечения често се компенсира от юношите с асо-
циални прояви, например ограбване на по-малки или по-слаби 
съученици или чрез кражби. Кризата в семейните нравствени  
норми е предпоставка за дезинтегриран акцент върху материалните 
ценности. Културата и стереотипите на семейството по отношение 
употребата на алкохол, както и достъпността му  прави юношите 
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особено уязвими за асоциален избор. Възможността да потиснат 
тревогите си като се „самоосвободят”, чрез алкохола или психо-
тропните вещества се превръща в единствено възможна алтер-
натива. Според изследване на ЕСИ сред родителите има много 
висока толерантност по отношение употребата на алкохол от 
техните деца.Повече от половината изследвани семейства не считат 
това поведение за нередно и опасно. Така при обичайно същест-
вуващите конфликти родители – юноши много лесно алкохолното 
опиянение може да се превърне в бягство от проблемите на 
ежедневието и общуването. (Гърбачева, 2005) Теориите за социал-
ното учене посочват някои от възможните причини за употребата на 
алкохол сред юношите. Теорията  за когнитивното социално учене 
на Бандура (1986) допуска, че юношите формират убеждение за 
употреба на алкохол,чрез наблюдение на ролеви модели в 
семейството и по-късно в групата на връстниците. „Конструкта на 
личната ефикасност” осигурява на юношите знания и умения откъ-
де да си набавят алкохол и как да го употребяват,чрез наблюдение 
на подобно поведение от техни връстници. Обратно наблюдението 
на устойчиво спрямо натиска за употреба на алкохол поведение в 
семейството и в неформалните групи  активизира refusal self – 
efficacy, умения за избягване на употребата. Когато в семейството 
има злоупотребяващ с алкохол юношата се чувства фрустриран от 
неспособността на родителите адекватно да отговорят на емоцио-
налните и социалните му вълнения и проблеми. Чувстват се на-
прегнати вкъщи, защото не получават желана близост. Семейните и 
социални връзки отслабват и младежите спират да се придържат 
към конвенционални модели на поведение. Това ги обвързва с 
девиантни връстници, отключва моделите на социално учене и 
възпроизвежда девиантни поведенчески модели, сред които и 
употребата на алкохол. Неефективната социализация в семейството  
е предпоставка за проблемно поведение. Теорията за социалния 
контрол на Elliot (1985, 1989) търси причините за употреба на 
психоактивни вещества в нарушените интеракции в семейството и 
училището. Слабото подкрепление от страна на родители, липсата 
на адекватни социализиращи модели  способстват юношата да се 
повлиява от асоциални модели на поведение. Историята за злоупот-
реба в семейството  логично води до конфликтна среда, липса на 
привързаност и отчуждение това са причини за отклоняващо се 
поведение в посока употреба на алкохол и психоактивни вещества. 
(Кузманова, 2011) 
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„В малкия свят, в който съществуват децата няма нищо 
по-добре възприето и по-добре почувствано от несправед-
ливостта” Чарлз Дикенс  – липса и посегателство в семейството 

Непълното семейство е стресов фактор, който пряко влияе 
върху поведението на юношите. Смъртта или напускането на 
семейството от единия родител води до натрупване на психологи-
чески негативи, които трудно могат да бъдат отстранени. Често 
събитие от такава важност в семейството се възприема катастро-
фично от децата, много от тях винят себе си за отсъствието на 
единия родител, изпитват страх от загуба на сигурност и любов. 
Демонстрират се високи нива на тревожност, често децата се 
затварят в себе си, започват да странят от връстници. Раздялата на 
родителите понякога води до отпадане и на двете родителски 
фигури и депривиране на детето.Вторично се нарушава психологич-
ния климат в семейството поради дезадаптивни реакции на 
самотния родител. Свръхпротективност, пренасяне на разочарова-
нията върху децата, преживяване на детето като бреме са причини 
за задълбочаваща се семейна криза. Липсата на активната фигура на 
единият родител се преживява травматично от децата. Засилват се 
поведенческите отклонения за търсене на обич и внимание. Използ-
ват се неефективни стратегии да справяне поради засилващото се 
чувство за вина у децата. (Пушкарова, Кирилов, 2011:59) Наблю-
дава се склонност към манипулативно поведение с цел да се полу-
чат облаги или да се избегнат наказания. При отказ от страна на 
родителите се наблюдават високи нива на безпокойство и агресивни 
изблици. Юношите реагират на стреса от непълното семейство с 
асоциални прояви като бягства от училище, бунт против самите  
родители, емоционално напрежение и психическа нестабилност. Те 
често регресират поведенчески, лесно губят самоконтрол, трудно 
създават и задържат контакти с връстници. Възможно е гнева и 
враждебността, които изпитват към родителя напуснал семейството 
да се идентифицира с все повече външни субекти и това логично да 
доведе до асоциални прояви. Социалната адаптация на децата и 
юношите от такива семейства се повлиява негативно, а това оказва 
влияние върху системата от ценностни ориентации. При доведеното 
семейство съществува сложна мрежа от родителски връзки, изиск-
ващи за съжаление разделение на привързаността, чиито граници 
стават неясни. Това води до раздразнение, ревност и чувство за 
вина. Адаптирането на децата от две семейства в ново такова е 
сложен и дълъг психологически процес.Приемането на новото 
семейство често минава през конфликт, защото децата изпитват 
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страх, че не са във фокуса на родителското внимание и обич. 
Подрастващите възприемат новото семейство често опозиционно, 
поведенческите реакции са демонстративни, емоционално изостре-
ни. Съпровождат се от отдръпване, болка, озлобление и огорчение. 
Реакциите може да не съответстват по сила на предизвикалата ги 
причина и да носят ситуативен,временен характер. Може да са и с 
изразен манифестен характер, да се проявяват в различни ситуации 
и отношения с околните и по този начин да бъдат квалифицирани 
като асоциални. Една от най-жестоките травми е сексуалното 
посегателство от страна на родител.Когато заплахата идва от този, 
от когото си зависим , агресията става предпочитана стратегия за 
защита. „Изключването” на способността да се мисли е друг ефект 
на сексуалното посегателство. Самообвиненията се свързват емо-
ционално с насилника и ситуацията на привързаност. Сексуално 
насилваният юноша се идентифицира с насилника и извършва 
впоследствие блудствени и сексуални посегателства  предимно към 
по-малки и беззащитни деца независимо от техния пол. Поведе-
нието става рисково и агресивно, отчуждено, регистрират се бягства 
от училище, дългосрочни физически, когнитивни, емоционални 
увреждания, злоупотреба с психотропни вещества, антисоциални 
прояви, суицидални опити. Психиката остава дълбоко и често необ-
ратимо травмирана  

Семейната дисхармония влияе пагубно върху психичното 
равновесие на децата и юношите. Родителската хипо или хиперпро-
текция; „култа към болестта” в хипохондричните родителски 
нагласи за свръхзагриженост; повишената морална отговорност на 
родителя или липсата на такава; ниското културно-образователно 
ниво на родителите; икономическите проблеми в семейството; 
противоправно поведение на родителите; социалният и правен 
нихилизъм предаван от родители на деца се свързват с психични 
травми и разстройства, доминиращи поведението с асоциални 
стратегии за оцеляване.   

 
„Умът има собствени стойности и сам може да направи рай 

от ада, ад от рая” Джон Молтън – силата на родителския стил 
на  възпитание  

Ценностите, към които се стремят децата до голяма степен се 
определят от семейството, в което те са пребивавали, общували, 
формирали са личностни представи и конструкти. Семейството 
създава норми, които определят дейността и социалната адаптив-
ност на детето и юношата в широката социална среда.Личностните 
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ориентири, които лежат в основата на самоутвраждението, стреме-
жите и ценностите са определени от доминиращия в семейството 
родителски стил на възпитание. Заложените в него възгледи, отно-
шения и идеали остават образци и за възрастния човек. (Кардашева, 
2008:141) 

Стилът на възпитание е основополагащ изграждането на 
умение за ефективно общуване с децата. Под „възпитателен стил на 
родителите” в най-общ план се разбират всички начини на роди-
телско поведение, които се свързват с децата. Характеристиките на 
родителско поведение оказват съществено влияние върху форми-
рането и възпитанието на децата. Адлер разглежда важността на 
родителската двойка за личностното израстване и изграждане на 
детето, и за неговото възпитание. Според него възпитателния 
процес трябва да влияе благотворно върху детето като контролира 
формите, които приема творческия му потенциал;изключва стро-
гост и снизходителност;предлага разбирателство, окуражаване и 
развива чувството за общност. (Пушкарова, Кирилов, 2011:63) 
Според Адлер дори при отрицателна поведенческа проява окура-
жаването е мощен метод за функционално възпитание защото е 
тактичен и щадящ. Той разглежда стремежът към превъзходство в 
естествена връзка с чувството за малоценност –две страни на един и 
същ психологичен феномен. Подкрепата, която получава детето в 
семейството го насърчава да обрисува богоподобна картина за 
бъдещето.Деца, които не са били ограничавани в стремежа си от 
родителското възпитание насочват стремежа си към превъзходство 
в посока на полезните готовности. Когато обаче този стремеж 
показва подозрително твърдоглавие, което не се санкционира адек-
ватно от родителите, а се приема за добродетел, развитието на 
детето се ощетява от прекалената амбициозност. Това състояние 
резултира в напрежение, което детето трудно понася. Появяват се 
чувства на завист и ревност към успеха на другите, загуба на 
самообладание и несигурност. Очакванията , които имат към себе 
си и другите са превръщат в емоционален товар. Поносимостта на 
напрежение зависи от благоприятните обстоятелства. Когато 
методите на възпитание адмирират прекалената амбициозност се 
подкопава доверието на децата в самите себе си. Те зачитат само 
признатия от другите успех. Според Адлер от изключителна важ-
ност е да възпитаме в детето смелост и вяра в себе си с цел да 
осъзнае, че допуснатата грешка не бива да означава загуба на 
смелост и смисъл, а да се отнася към нея като към възникнал 
проблем. В противен случай стремежът към превъзходство се 
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превръща в социално отрицание. Бягства от училище, антипатия 
към връстници и самоподценяване. Ако родителския стил на 
възпитание  санкционира подобни прояви с обиди и предричания за 
мрачно бъдеще порасналото дете губи преценка за аналитична 
стойност и се смята за неспособно да коригира грешките си. Стре-
межът към превъзходство остава незадоволен и ги подтиква към 
нарушаване на обществените порядки. Юношата с криминални 
наклонности има изключително самолюбие. То оказва постоянен  
емоционален натиск върху психиката му. И ако юношата не намери 
мястото си на полезната страна на живота, той се обръща към 
безполезната. Така една асоциална проява води след себе си друга, 
докато се стигне до закоравяла престъпност. Децата и юношите се 
чувстват така сякаш са станали възрастни. (Адлер,1998:13-29) 

Диана Баумринд провежда първото стуктурирано лонгитюдно 
изследване на родителските практики. Те отразяват ценностите и 
нагласите на родителите, техните социализационни практики и вяр-
вания при отглеждането на децата.Баумринд определя два фактора 
„отзивчивост” и „контрол”, „родителски стил” е феномена, който те 
представляват. „Отзивчивостта” е фактор насочен към утвържда-
ване авторитета на родителя и стил на привързаност, включва 
измерението топлота и реципрочност „Контролът” касае родителско 
поведение насочено към модифициране на социално – неприемливи 
поведения и  интернализиране на  родителските стандарти, които 
повлияват целеполагането на детето. Нарича се още „взискател-
ност„ и не ограничава интрузията в личното пространство нито 
включва агресивни поведенчески модели. Баумринд нарича така 
оформените стилове:авторитарен, пермисивен и авторитетен. По-
късно включва и неглижиращ стил на възпитание. Редица изследо-
ватели на родителските стилове допринасят за изясняването на 
връзката родител-дете. Гордън Паркър има несъмнено големи 
заслуги в дискусията около позицията на Баумринд ,но използва 
рамката и езика на психодинамичната парадигма. Влиянието на 
родителското поведение върху развитието на детето е безспорно 
установено от учени от всички психологически парадигми от психо-
динамична до бихейвиористична. Авторитарният стил на възпита-
ние характеризира родители с висока взискателност и ниска 
отзивчивост. Семейната атмосфера е изградена от правила наложе-
ни пряко от родителите, в които е съсредоточена цялата семейна 
власт. Децата са относително самостоятелни, недоверчиви, често в 
лошо настроение и с агресивни прояви. От децата се изисква 
уважение, послушание и подчинение. В семейството има ригидно 
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придържане към правилата, което води до „приспособително пове-
дение”. Детето получава чувство за значимост само при родителско 
одобрение или липса на такова, което намира израз в награди и 
наказания. Ефектът от този тип семейни взаимоотношения е 
оформена поведенческа позиция на противопоставянето. В периода 
на юношеството, когато съпротивата на родителски авторитети е 
най-силна се включват защитни механизми, които целят да скрият 
гнева и враждебността от наложената зависимост. Младежите 
избират поведенческа стратегия, която да удовлетвори родителите. 
Започват да лъжат, формират ниска самооценка, нямат мотивация за 
справяне с проблемите, липсва им самодисциплина и самоконтрол. 
Липсата на поведенческа и социална гъвкавост от страна на роди-
телите превръща „ефекта на силата” в емоционална и поведенческа 
присъда. Детето, а в последствие и юношата решава, че единстве-
ното печелившо поведение минава през силата. Това дисфункцио-
нално убеждение е предпоставка за агресивно решаване на 
проблеми и асоциални поведение. Двата най-крайни варианта на 
авторитарният стил са „жестокия стил”, който е свързан с насилието 
в семейството, и „емоционалното отхвърляне” от липсата на 
майчина обич до пълна социална депривация. Както съм описала 
по-горе в изложението си тези крайни варианти на авторитарния 
стил са силна предпоставка да асоциално и делинквентно поведе-
ние. Свръхпротекцията или прекомерната опека е изразена, хипер-
трофирала преданост. Упорита загриженост, до много късна 
възраст, алогична в проявленията си на непрестанни тревоги за 
оцеляването на вече порасналото дете. Свръхконтролирането заедно 
с обгрижващото, топло отношение отнема цялата автономност на 
детето. То израства като неуверен и неинициативен юноша без 
адекватни социални умения, което го прави трудно приспособим 
към промените. Свръхпротекцията отнема личния опит на юношата, 
подпомага развитието на комплекс за малоценност и го лишава от 
житейска смелост. Установена е връзка между свръхпротектив-
ността и редица психично здравни-разстройства,особено депресия и 
тревожност. Пермисивният стил, наричан още анархистичен е 
контрастен на авторитарния. Родителите не поставят никакви 
изисквания пред децата си, слабо се интересуват от постиженията 
им, рядко санкционират по друг начин освен със заплаха за 
оттегляне на родителска обич. Сравнително отзивчиви. Тези деца са 
импулсивни, незрели, с променливи настроения, често зависими от 
възрастните. 
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Когато родителския стил се характеризира с ниски нива на 
контрол и ниски нива на грижа, тогава той бележи неглижиране на 
емоционалните и социални нужди на детето. Липсата на родителски 
контрол и отговорност често граничи с пълна незаинтересованост. 
Пренебрегва се потребността на детето от авторитет, поради 
погрешното схващане,че този стил на възпитание дава простор на 
творчеството и естествената природа на детето. Липсата на 
родителски поведенчески модел прави децата и юношите социално 
некомпетентни, раздразнителни и импулсивни. Очакването, че не е 
нужно да прави усилие, за да задоволи желанията си лишава 
юношата от емпатия, което влошава общуването и емоционалната 
му зрялост. Тази нетърпеливост често преминава в асоциални 
постъпки, тъй като тези младежи нямат адекватна социална 
опитност и адаптивност. 

Авторитетния стил на възпитание включва високи нива на 
отзивчивост, но и високи изисквания.Родителите имат очаквания за 
автономност на детето, имат изисквания към поведението и пости-
женията му, наказанията присъстват, но рядко са сурови, никога не 
унижават достойнството и винаги са придружени с обяснение. 
Децата най-често са в добро настроение, независими и спокойни. 
Родителите имат смелостта да бъдат несъвършени. Обучават в 
социални норми, възпитават просоциално и толерантно.Насърчават 
самостоятелността. Основен възпитателен метод е окуражаването. 
Децата израстват самостоятелни, автономни, просоциално настрое-
ни, изобретателни, ориентирани към успеха. Най-важната родител-
ска характеристика ,първото измерение на родителския стил, което 
Баумринд нарича”отзивчивост”, а Паркър „грижа” означава – 
топлота, близост, родителска емпатия, навременно посрещане 
нуждите на детето, безусловна подкрепа. 

Повече дискусии в изследователските среди съществуват около 
характеристиката „контрол”. Въпреки това изследователите се 
обединяват донякъде около позицията, че положителният за възпи-
танието „контрол” не включва агресивни наказателни нагласи,  
навлизане в границите на детето. Стимулира автономността и на-
растващата независимост. Поведенческият контрол не е комби-
ниран с високи нива на психологически контрол. 

Друг научен фокус посочва влиянието на родителския стил 
върху три аспекта на родителството:целите, които улесняват социа-
лизирането, родителски практики, насочени към подкрепа на детето 
и родителски стилове, като емоционален климат, при който се 
осъществява социализацията. (Тоткова, 2012:41) Отношението 
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родител – дете е динамичен,двустранен процес, затова повечето 
стилове на възпитание са смесени и се модифицират в хода на 
порастване на детето.. 

Започнах своето изложение със „семейството” защото то 
свързва идентичността на родителите и децата и по този начин 
предопределя живота им. Семейството се структурира около инди-
види направили свободен социален и личен избор да продължат 
съвместно съществуването си. В нашето общество структурата на 
семейството е изключително разнообразна. Ценностите и нагласите 
на родителите по отношение възпитанието на децата  оказват 
влияние още от периода на предродителстване. Възпитанието е 
процесът, чрез който родители и деца общуват. Това с основание 
определя първостепенно значение на родителския стил на грижа и 
контрол. Основният проблем за обществото несъмнено са дълго-
срочните ефекти от подходите за възпитание, които засягат пове-
дението и развитието на децата във времето.  Стилът на възпитание 
е основна причина за социализацията, автономността,психическото 
и физическо здраве на децата. Когато има нехармоничност и 
непоследователност в родителските стилове свързани с прекалена 
амбициозност, ограничаване на свободата, свръхконтрол,липса на 
разумна дистанция, изолиране от връстници, високомерно и 
подигравателно отношение, емоционална изолация, недоверие и 
свръхопека, прекалена назидателност, пренебрегване на привър-
заността, се повишава риска от дезадаптивност и асоциално пове-
дение на детето и юношата. (Петров, 2000) Стилът на родителско 
възпитание има значение на основен фактор за психическото благо-
получие на детето. Като такъв той има функция на криминогенен и 
виктимогенен фактор защото има силата да лишава детето от 
основни базисни потребности. Не бива да забравяме, че засилената 
агресия и асоциално поведение най-често са „вик за помощ” от 
страна на юношите, които в този период имат изострена потребност 
от автономия и самоопределение. Когато възпитателният поведен-
чески стил на родителите включва дисфункциите на конфликта, 
завишения контрол, неадекватното санкциониране или неглижи-
ране, юношеството се превръща в период на разногласие и разрив. 
Отрицателните последици касаят не само проблемите в социали-
зацията и когнитивното развитие, психичните разстройства и 
асоциални поведенчески прояви, но са категорично свързани със 
социална опасност за други хора, включително и деца.   

Родителските стилове на възпитание осигуряват жизнено важ-
ния диалог на детето със семейството. Мястото, където се усвояват 
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ценности, умения,езика на моралната и нравствена култура. Връз-
ката родител–дете има драматично значение за целия човешки 
живот. Тя е основна част от личния избор как да възприемаме света 
като приятел или враг. Асоциалното поведение е част от погреш-
ните родителски стратегии, които имат силата да превърнат здраво 
дете в отчужден, тревожен и депресивен юноша. Изследването на 
влиянието на родителските стилове на възпитание върху асоциал-
ното поведение на децата и юношите е от социална значимост за 
обществото защото ще подкрепи и ограмоти родителите по пътя на 
хармоничното родителско отношение и възпитание на децата и 
юношите. 
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Резюме: Настоящия доклад разглежда семейството като най- 

значим фактор, който влияе най- силно през периодите на социализация 
на детето. Установено е, че прилагането на дехуманизирани властови 
практики и модели, включваща емоционална и принудителна   злоупот-
реба в отношението на родителя към детето е основна предпоставка за 
възникване на емоционално-поведенчески нарушения у детето. 

При прегледа на публикувани през последните десетилетия 
изследвания, се установява, че възпитателния стил на родителите и 
моделите на родителско поведение оказват съществено влияние в процеса 
на формиране на детето. 

Ключови думи: агресия, конфликт, насилие, модели 
 
Summary: This paper looks at the family as the most significant factor 

that has the strongest influence during the periods of socialization of a child. It 
has been found that the use of dehumanized authoritarian practices and models 
including emotional and coercive abuse in a parent’s attitude to their child is a 
main precondition for the occurrence of emotional and behavioural disorders in 
the child. 

The review of the studies published over the last decades shows that the 
parents’ educational approach and the models of parental behavior have a 
significant impact on the process of formation of a child. 

Key  words: aggression, conflict, violence, models 
 
Често чуваме, че светът е такъв какъвто е, какъвто сами си го 

създаваме. А как ние хората – най- разумните и най-интелигентните 
същества на планетата създаваме нашия свят, нашата реалност? А 
какво правим с нашите най- обични и свидни същества – децата ни? 

Какви са нашите мисли, чувства и постъпки, че в един момент 
от нашите тъй прекрасни и перфектни картини за света се 
превърнаха в изкривени, грозни и неприемливи? Как се озовахме в 
такъв нелицеприятен свят, пълен с агресия, враждебност, омраза, а 
уж всичко беше за добро... 

СЕМЕЙСТВОТО 
Всичко започва от семейството. Семейството може да се окаже 

благословия, но може да бъде и проклятие. Когато съпрузите се 
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сблъскват с реалността, си причиняват болка и страдание. Пробле-
мите не са в насилието, а причините са в модела, който те използват 
при създаване на своя уникален свят. Семейството формира модели 
на взаимодействие, които диктуват правила на поведение и се 
генерират от всички членове на семейството  във външния свят. 

Оказва се, че много пагубно за семейния живот е лошото 
разпределение на родителски роли и последващото им попадане  в 
различни абстрактни модели на поведение. Необходимостта от 
правна норма при осъществяването на социалните роли на майката 
и бащата се състои в това, че инстинкта за бащинско и майчинско е 
неравнопоставен в половото влечение при човека. 

Основен параметър на семейството е конфликтът. При 
конфликтуващите семейства процесът на отъждествяването и 
сливане с другия е затруднен. Няма взаимно доверие и поддръжка. 
Губи се взаимно уважение. Отрицателните чувства и емоции към 
другия надвишават положителнитe. Преобладават защитно-агресив-
ни реакции. Всeки вижда другия като виновник. (Ивaнoв, И., 1999) 
При неблагополучните семейства присъства враждебността и 
агресивността. 

При неблагополучните семейства липсва сплотеността и обич-
та, а на тяхно място се е настанила враждебността и агресивността. 
Доказва се, че при двойки с насилие комбинацията от стилове на 
привързаност са свръхангажиран/отхвърлящ и страхуващ се/свръх-
ангажиран, представляващи партниране с модели на противоре-
чието преследване/дистанция и близост/разстояние. Наблюдава се и 
съчетанието страхуващ се/страхуващ се стил, предполагащо модел 
на „подържане на дистанция“ в двойката. (Божинова, Р., Петкова, 
М., 2013) 

В тези “затворени“ семейства информацията не протича 
свободно. Няма граници. Възникват погрешни схващания: „Хората 
по природа са „лоши“, „отношенията трябва да се регулират със 
сила или страх от наказания.“ Тези схващания имат силно въз-
действие, защото отразяват начина, по който семейството възприе-
ма действителността. Тези погрешни убеждения се предават от 
поколение на поколение, от родители на деца. В тези семейства 
атмосферата е пропита със страх, осакатяващо общуване и безчо-
вечни правила, които водят до забавяне и изкривяване на раз-
витието. Родителските убеждения оформят скелета на интелектуал-
ното възприятие за света. Когато детето наследи изкривени убеж-
дения, чувства и поведенчески модели  и те стават уродливи, 
колкото е скелетът под тях. 
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Често единият партньор представлява садистичният, а другия 
партньор – мазохистният полюс на симбиотичното взаимоотно-
шение – една непрекъсната борба sа господство и контрол, която се 
възприема като любов. (Фром, Е., 2006) Фройд споделя, че откло-
нението от нормалното сексуално поведение при възрастните са 
останки от по-ранни сексуални модели от ранното детство  и трябва 
да бъдат разбирани като невротични симптоми, а не презирани като 
пороци . 

Агресивното поведение в значителна степен е свързано с 
начина, по който личността подхожда към жизнените ситуации. 
Майер Фридман и Рей Розънмън идентифицират два различни 
жизнени стила комулиращи дистрес поради погрешно поведение 
(тип А и тип В). Изследвания доказват, че хора с поведение тип „А“ 
имат: времеви натиск, съревнователност, конфликтност, загрижени 
за репутацията си, враждебност. Вариант „В“ са определени от 
диапазона и интензитета на емоционалните преживявания, базови 
нагласи, начини на афективно отреагиране и умения за комуника-
ция. Това са двете страни на една и съща монета и имат следните 
убеждения: „Аз не създавам своята реалност и трябва да съм 
нащрек, защото светът е опасен“, „Човек трябва да си изгради 
защита и да се въоръжи за контраатака, за да се защити срещу 
онези, които се опитват да го направят жертва“. 

Семейният живот е сфера, където активно се разрешават 
идеализациите на партньорите. Съпрузите идеализират различни 
ценности и непрекъснато се „възпитават“ един друг духовно, която 
се явява и е една от основните причини за конфликти в семей-
ството. Несъмнено семейството е онова място, където хората 
получават уроци по грижовност и развитие. За постигането на тези 
цели за семейството е нужно да бъде под наблюдение на членовете 
си, да се променя и преобразува. 

  
РОДИТЕЛСКИ СТИЛОВЕ 
 
Различните видове родителски стилове също могат да повлияят 

върху развитието  на агресията. (Баумринг, D., 1998) 
Авторитарен стил – авторитарните родители са съсредо-

точени върху контрола на поведение и ползват принудата. Те не 
осигуряват възможности за развитие на автонимия на детето. 
Решенията се вземат от родителя еднозначно и от детето се очаква 
да изпълнява безусловно. Независимостта е потисната. 
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Свръхпроективен стил – при някои обстоятелства родителите 
могат несъзнателно да засилят риска от въвличане на детето в 
агесивно поведение. При свръхпроекцията детето е отдалечено от 
преживяванията, които биха засилили възможността за развитие на 
способности за справяне. 

Авторитетен стил – при този стил се създават условия за 
развитие на социалната компетентност, на нагласите към коопери-
ране и използване на просоциални стратегии, за развитие на нор-
мално съзнание. Децата са с висока самооценка и самоконтрол, с 
нагласа за коопериране и упорито преследване на поставените цели, 
с ориентация към постижения и социална зрялост. 

Разрешаващ стил – обикновено родителите с този стил 
изпитват или неувереност в собствените способности, или вярват, 
че това е най-добрият стил за социализиране. Децата социализи-
рани чрез този стил, изпитват големи трудности, когато трябва да 
регулират собствените си импулси, посрещат с протест и негоду-
вание всяко изискване което е отправено към тях, проявяват 
непослушание. Родителите са емоционално, отстранени и съсредо-
точени към собствените си проблеми. Детето е лишено от роди-
телски грижи, към него може да бъде упражнена агресия и от страна 
на родителя. 

 
РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА 

ФРУСТРАЦИЯ И ПРОВОКИРАНЕ  НА АГРЕСИЯ  У ДЕЦАТА 
 
Разбираемо е, че начинът на живот между съпрузите оказва 

огромно влияние върху родителските отношения. Ако има 
конфликтни взаимоотношения, които детето непосредствено да 
наблюдава, те се превръщат в модел за поведение в подобни 
ситуации. От съществено значение е изясняването на степента на 
неудовлетвореност и негативните взаимоотношения на детето с 
родителите.  Неудовлетворяването на основните потребности на 
детската личност е причина за фрустрационни преживявания, които 
могат да доведат до агресивност в поведението на децата.  

Берковиц (1989) уточнява, че фрустрацията е един от множест-
вото аверсивни импулси, които могат да провокират агресивни 
реакции, но не водят пряко до агресивно поведение, а по- скоро 
създават готовност за агресивни действия (Матанова В., 2003). 

Според Долард отношението фрустрация-агресия се влияе от 
три фактора: степента на очакване от субекта удовлетворение, 
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силата на препятствието и количеството на последователните 
фрустрации. 

Когато детето е фрустрирано, неговото съзнание е отворено 
към възможностприте за прибягване до агресивността. Тази насо-
ченост на съзнанието към агресивността в ситуации на фрустрация 
е разкрита от Паркър и Роджърс (1981). Те установяват, че при 
фрустрация децата нe получат това, коетo искaт и прoявявaт  
агресивност, дoкaтo при липсa на фрустрация децата получвaт  това 
коeтo искaт и имат   oграничeнa прoява на агресивно поведение . 

Появата на агресивните поведенчески модели зависят от 
миналия опит. Едно дете, което инерпретира една постъпка като 
фрустрираща е поради негативния му опит от миналото. (Стаматов, 
Р., 2003)  

 
СТИЛОВЕ НА ПРИВЪРЗАНОСТ 
    
Теория на привързаността постулира, че децата развиват силни 

емоционални връзки с човека, който се грижи за тях през първата 
година от живота им. Тези връзки са от изключително значение за 
нормалното социално и емоционално развитие и благополучие. 
(Бoулби, 1969,1973,1980) 

Типът привързаност според М. Айнсуърт в голяма степен зави-
си от ранните взаимоотношения с майката. В случай на негативен 
опит от предишни отношения детето в стресови ситуации може да 
прояви амбивалентно отношение, да се съпротивлява или да избягва 
взаимодействие с майката. (Стаматов, Р. 2003) 

Айнсуърт допуска, че ненадеждната привързаност е прово-
киранa от нечувствителни, враждебни и затворени майки, които 
нямат желание за телесен контакт и проявяват тенденция към 
отхвърляне на детето. Те не могат да застанат на гледната точка на 
детето.  

Създаден е емпиричен модел за определяне на привързаността 
и са изведени четири основни стила на привързаност: 

• модел на сигурна привързаност – децата възприемат отглеж-
дащите ги като достъпни, а себе си – позитивно. 

• тревожно-амбивалентен – децата възприемат отглеждащите 
ги като непостоянно реагиращи, а себе си – като зависими и слабо 
оценени. 

• тревожно-избягващ – децата възприемат отглеждащите ги 
като постоянно отхвърлящи, а себе си – като несигурни, но 
принудително разчитащи на себе си. 
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• дезорганизиран модел, често свързан с деца, които са 
пострадали от тежко малтретиране: децатa възприемат отглежда-
щите ги като заплашващи ги, себе си като безпомощни или като 
ядосани и контролиращи.  

Липсата на достатъчно грижа, любов и емпатийни чувства 
отдалечава детето от майката и то не може да осъзнае единството си 
с целия свят. Липсва тази настройка към детето, която му дава 
усещането за всемогъщество. 

Много характерно за реактивното разстройство на привърза-
ността е наличието на „негативен цикъл на привързване в семей-
ството“. Детето е с подчертано негативно поведение, на което роди-
телите реагират емоционално, създавайки интензивна, незадоволи-
телна връзка. Протестното поведение има реактивен характер и е 
свързано с възрастови кризи на приспособяване, конфликти в 
семействотo. (Христозов, Х.,1989) В резултат на това и родителите , 
и детето се дистанцират един от друг и връзката се разрушава. 
(Матанова, В., 2003) 

    
НЕДОВЕРИЕ В ОТНОШЕНИЯТА 
         
Когато липсва телесния допир на майката, бебето не може да 

се довери на света и на себе си. Така детето стига до вътрешното 
убеждение,че всички дифузни соматични преживявания и всички 
объркващи социални съобщения на ранния живот, не могат да се 
помирят в чувството за континцитет и тъждественост и не може да 
се обедини вътрешния и външен свят. Онтологичният източник на 
вярата и надеждата липсват и липсата им се обозначава като 
чувство на базисно недоверие (Ериксън, 1996). Ериксън показва, че 
чувството на доверие може да се подържа чрез преодоляване на 
впечатлението у детето, че е лишено, разделено, изоставено – неща, 
подхранващи базисното недоверие. 

През 1969 г. Бoулби дефинира термина attachment като наличие 
на продължителна свързаност между човешките същества. Когато 
родителите отговарят неадекватно на потребностите на детето, то 
започва да формира у себе си недоверие към света. Този процес е 
известен като „ цикъл на недоверието“. Тези деца развиват 
реактивно разстройство на личността и не успяват да се привързват 
и доверяват. Реактивното разстройство се характеризира с невъз-
можност за създаване на нормални отношения с другите.  
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СОЦИАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 
        
Раян и Деси определят потребността от свързаност с другите 

като една от базисните психологични потребности. Чувството за 
принадлеждност има силен ефект върху емоционалните и когнитив-
ните процеси, поведенческите реакции. Голяма част от деструктив-
ните и неадекватни поведения отразяват отчаяни опити за усвояване 
или подържане на взаимоотношения със силна фрустрация и 
чувство на безсмисленост и празнота, когато потребността от 
принадлежност не е удовлетворена. (Леари, 1995) 

При лошо приобщение социалния интерес при децата е слабо 
изразен и  стремежът към превъзходство е всеобхващащ. Детето 
става затворено и изпълнено с безпокойство за сигурността. Оказва 
се, че всрчки грешки в детството и в живота на възрастните, всички 
лоши черти на характера в семейството, в училище, в живота, в 
отношенията с другите произлизат от недостига на общностно 
чувство. (Aдлер, A., 2007) 

  
КОНФЛИКТИ   РОДИТЕЛИ – ДЕЦА 
      
Ролята на семейството се определя от това дали в него има 

повече или по-малко агресия при взаимоотношенията между него-
вите членове. Влиянието на семейната среда върху детето още от 
най-ранна възраст е извънредно силно както в сферите на 
емоционалните преживявания, така и в сферата на интелектуалното 
развитие. Точно тук инстинктивните пориви на детето влизат в 
конфликт с установените в обществото забрани и изисквания, 
предявявани от родителите към него. Тази своеобразна конфликт-
ност не остава без последици за бъдещото поведение на личността. 
Едни деца стават плахи, сдържани, отстъпчиви, а други – 
нападателни, заядливи, агресивни.  

Натрупването на идентични ситуации в социалния опит на 
личността, при които са насърчени агресивни образци на поведение, 
води до предпоставка за изграждането на тип личности с привична 
агресивност.  Родителите могат да съхранят една ригидна нагласа 
към децата, която се изразява в несъгласие, отхвърляне, нереали-
зиране. Когато те започват да усещат съпротива от децата в 
стремежа си да наложат своята мярка за нещата, стават склонни към 
използване на сила или упражняване на натиск (Колинс, 1990). 

Теорията на социалното научаване на А. Бандура (1983) раз-
глежда агресията като специфично социално поведение, което се 
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усвоява и поддържа. Придобива се посредством биологични фак-
тори и научаване и се провокира от шаблони неприемливо пове-
дение. 

Родителите могат несъзнателно да формират агресивно пове-
дение чрез собствен модел на поведение, с оценките и диспози-
циите към различните форми на насилие, чрез загуба на контрол 
върху детето, слаба дисциплина и незаинтересованост от поведе-
нието, използване на физически наказания; отчуждаването, безраз-
личието, враждебността и търпимостта към агресивността на 
детето. 

Съливан и Съливан (1980) показват, че конфликтите родители 
– деца се засилват в края на началната училищна възраст. В 
основата на конфликтите стоят запазването на стария модел на 
общуването, който не отчита нарастването на автономията, само-
стоятелността и стремежът към утвърждаване. При всички варианти 
на семейства; възрастните се опитват да предложат на децата своите 
ресурси, за да помогнат в израстването. Едновременно с това се 
опитват да направляват собственото си израстване и обикновено то 
е съразмерно с развитието на децата им. 

Причини за неразбирателства: eгоцентризмът на родителите, 
закостенелият им манталитет, детето се превръща в това, което му е 
позволено или показано. Постравматичният стрес е показател за 
емоционална култура и неравнопоставеност между дете и родител. 

Най-значимата роля на родителя е да установи връзка с 
детето си и да го накара да го чуе: 

Когато родителите на са проявили достатъчно любов и 
уважение към детето, то се научава да се чувства удобно с това 
лишение. В опит да удовлетвори нуждите си за обич и важност, те 
свързават лошото отношение на родителите с това да бъдат 
обичани. Това се налага като модел в детството и се използва 
подсъзнателно във всички взаимоотношения. При този нездрав 
модел животът на хората нe  върви. 

     
 НАСИЛИЕ И ПОСЛЕДИЦИ 
       
Проблемът за наказанията е доста сложен от нравствена гледна 

точка. Степента на наказанието е нужно да съответства на 
извършеното провинение, защото в противен случай наказанието 
поражда обида към родителите, съмнение в тяхната обич. В дис-
функционална среда – насилие, малтретиране, липса на емоцио-
нална връзка между деца и родители  принудата е твърде важна и 
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неизменна основа на родителската власт и авторитет. Често някои 
родители използват физически наказания, опирайки се на собстве-
ния опит. Физическото наказание унижава детето, прави го страх-
ливо и зависимо, или напротив – предизвиква агресивност, протест 
срещу родителите. Използването на физическо наказание предпо-
лага налагане на родителски контрол над желанията на децата. 
Поведението на родителите е враждебно и изпълнено с безразличие. 
Тези родители нямат реалистични очаквания спрямо детето и не 
могат да изградят адекватно поведение спрямо него. Последиците 
от насилие върху децата са несигурност във връзката с родителите, 
враждебност към другите, ниска самооценка, слаба адаптивност, 
ниски акакдемични и социални компетентности, усещане за не-
приетост, изоставеност, чувство за съществуване в един враждебен 
свят 

В семейства, в които растат агресивни и склонни към девиант-
но поведение деца има натрупване на неблагополучие, напрежение, 
насилие като единият родител не осъществява функциите си, а 
другият е поел водеща роля.  

Поведението на наказващите родители показва: че те могат да 
бъдат агресивни, че враждебните действия са подходящ начин да се 
постигне това, което те искат.В резултат детето има: слабо форми-
рани граници, липса на уважение към границите на другите и 
фиксация върху другите. 

Главният механизъм на черната педагогика на родителите е 
отцепването и проекцията. (Mилар, A., 2011) 

Всяка травма образува разцепване. Явно е, че конфликтната 
семейна среда, в която са въвлечени децата силно ги травмира  и 
развива в тях чувството за вина и отхвърленост. Отхвърлянето 
създава у детето дълбока рана. Нужна е нагласа на самострадание, 
за да се възстанови връзката с Аз-а и детето престане да се 
идентифицира с отхвърлящия родител, който е причинил обезценя-
ването и отхвърлянето. Блокираните чувства се дължат на родител-
ското отхвърляне и тялото страда от ограничено дишане и втвърдя-
ване (ригидност). Механизмът проекция включва неприемане на 
действителността поради прекалена болезненост и е свързана с 
чувството за вина. (Клайн, М., 2003) 

Тревожността според Ериксън е свързана с екзистенциалното 
състояние на безпомощност и възниква при травми. Тя е сигнал за 
разрушаване на връзката с тези, които се грижат за детето.  

Всички малтретирания са от  достатъчно липса  на любов 
и са доказателство за предателството на родителската любов 
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към детето. При липса на любов и внимание децата са неблаго-
дарни и непризнателни. Такива деца са щадени от родителите и 
встъпват в живота с опасната заблуда, че светът им е длъжен, 
чувство за безнаказаност, контрол и грубо отношение към другите. 
Невъзможността да приеме дадени правила и социални норми 
създава неврози, а насилственото потискане с цел угаждане на 
социалните порядки е унищожаване на самоуважението и причина 
за неспокойна съвест, която води до липса на самоуважение и 
натраплливо поведение. Натрапливото поведение е модел на конку-
ренцията и е породено от страха от наказание и страха за оцеляване. 

Ответната реакция борба или бягство е автоматичен физиоло-
гичен отговор при проява на опасност. При активирането й нашият 
ум автоматично елиминира положителното и се съсредоточава 
върху отрицателното. (Христозов, Х., 1989) 

Избягването е основано на песимизма. Песимизмът е базова 
нагласа, укорена в безднадеждността. Песимиситичното мислене е 
саморазрушаващо, Аз-ът обвинява себе си за нещастията в живота 
си. Песимизмът тласка към примирие, обърканост, бягство или 
отказ. Аз-ът преотстъпва себе си на другите (Стаматов, Р., 2003). 
Това предателство на собственото Аз е форма на идолопокло-
ничество и унищожаване на собствения Аз. (Фром, Е., 2006) 

Разбира се омразата, която се корени в структурата на харак-
тера е възникнала като реакция на определени преживявания. 
Фундаменталната враждебност се описва като непрекъсната готов-
ност на лицето да мрази. Тя е основата, от която извира реактивната 
омраза. 

Садистичната любов извира от желанието да погълне своя 
обект, да го направи без воля инструмент в собствените му ръце. 
Този подтик се корени в едно дълбоко безпокойство и неспособност 
да разчита на себе си. (Фром, Е., 2006) Мазохистката, както и 
садистката любов са изражения на една основна потребност, която 
извира от дълбоката неспособност за независимост. 

В основата на всичко стои болката, а тя подтиква към 
разделение и отричане..Болката е част от живота и не може да бъде 
избегната, нужно е да я признаем и приемем. Преходът от 
разделеност към единство, от конфликт към състояние на покой е 
цел на всяко човешко същество. Това единство се изживява чрез 
способността на сърцето да се идентифицира. Тогава човек, който 
отлкликва със състрадателност се е научил да не се идентифицира с 
времето, за разлика от човек, който изпада в стрес и усеща бреме. 
Тогава умът и тялото са свързани и общуването е ясно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   
Живеем в ново време. Необходима е нова грамотност за всички 

– малки и големи. Да застанем очи в очи – родители и деца и да се 
ограмотим взаимно, за да научим езика на новото поколение.  
Нашите деца искат промяна – всичко онова, което е тромаво и 
нефункционално да се изнесе от сцената на живота им. Децата са 
най- добрите учители, защото дават всичко от себе си, за да 
преминат възможно най- доброто взаимно обучение. То не винаги е 
приятно, леко и вдъхновяващо, но за това пък е полезно и транс-
формиращо.  
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Резюме: Ученето през целия живот осмисля дейността на всеки човек. В 

научното съобщение се разглеждат важни проблеми свързани с 
възпитанието на учениците. На основата на систематични наблюдения от 
2010 г. до 2016 г. и анкетни проучвания на работата на училищните 
Директори са направени изводи за тяхното учене и работа. Очертани са, 
както образователната иновация в новия закон за училищното образование - 
2016 г., така и мнението на родители и учители за очакванията при 
неговото прилагане. Разкрита е проблематиката на контрола върху 
работата на директора и учителите. Особено внимание се отделя на 
личността и функциите на училищния директор, на неговите способности и 
качества, чието значение е решаващо за успеха на управленската 
дейност. Специално внимание се обръща на квалификацията на 
Директора и учителите, като решаващ фактор за ученето на учителите 
и учениците.  

Ключови думи: учене през целия живот, директори, възпитанието, 
ученици, работа, училище закон и квалификация 

 
FOR THE ROLE OF THE SCHOOL PRINCIPAL AS  

AN ORGANIZER OF THE WHOLE LIFE LEARNING 
 

Ilea Georgiev Kostov 
Principal of “Yordan Yovkov” Secondary School-Ruse 

e-mail: y_yovkov_rousse@abv.bg 
 
Summary: The whole life learning gives meaning of everyone’s activity. In 

the report are examined important problems, connected with the education of 
students. On the basis of systematic observations and surveys of the school 
principals’ work from 2010 to 2016, are made some conclusions for their work 
and learning. The report reveals the problems with the control of the principal’s 
and teachers’ work. The author pays attention to the school principal’s 
personality and functions, on his qualities and abilities, which are of the first 
importance for the success of his management. 

Key word: The whole life, principal, education, students, work, school, 
law and qualities  

 
Разгледани са формите и средствата за подбор на учители и са 

формулирани предложения за промени в нормативната база. Изведени 
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са проблеми при планирането на дейността на училището стра-
тегическо и оперативно и управлението на делегираните бюджети 
на учебните заведения. Изразени са виждания за ученето през целия 
живот, като непрекъснат процес и световна тенденция. 

 
Съвременната сложна социална ситуация постави училището 

като особено важна институция, от която зависи развитието и 
възпитанието на децата, в центъра на контрола върху обществените 
дейности. Така учебното заведение е може би най-контролираната 
организация и от затворена и консервативна система в близкото 
минало, сега то се превърна в отворена среда и зависеща от всички 
промени в обществото. В него резонират изменения свързани с 
престижа му, така и неблагоприятни влияния от упадъчните общест-
вени нрави, прояви и тенденции, а те сериозно пречат за успешното 
възпитание на децата. Не се нуждае от особени доказателства твър-
дението, че училището може би е единствената институция, която 
изгражда правилни представи за живота важни за съзнанието на 
детето. Всички останали социално-педагогически фактори и най-вече 
улицата разгражда и обърква възпитанието на учениците. Така те се 
чудят: защо като е опасно, възрастните хора преминават на червен 
светофар?; Защо като е опасно за здравето, те пушат и пият алкохол?; 
Защо се обиждат и влизат в конфликти като това е лошо?; Защо 
крадат и лъжат?; Защо нарушават обществения ред? Децата се питат 
да подражават ли на такъв личен пример? Кой е прав? - учителя, или 
това което което виждат очите им? Защо техния учител им обяснява 
живота такъв, какъвто той в действителност не е. Той изостанал ли е 
от динамиката на процесите в обществото? За да изясним ситуацията 
се налага поставянето на някой цели и определени задачи.  

I. Целта на настоящето изследване е да установи следното: 
1) Какво е очакването на учители, родители и директори 

за ролята на образователната иновация в новия закон за 
училищното образование - 2016 г.? Ще донесе ли тя подобряване 
на възпитанието и повишаване качеството   на учениковите знания? 

2) Какви са новите изисквания към качествата на училищния 
директор свързани с управленските му функции? 

3) От кои фактори зависи ефективността на управленската му 
дейност?  

П. Основните задачи свързани с постигане на целите са: 
1) Да се изследва стила на работа на директорите и установи 

степента на уменията им да планират дейността, да реализират 
училищна политика и управляват делегираните бюджети. 
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2)Да се изследват качествата на ефективния педагогически 
ръководител и откроят най-значимите за неговия успех. 

3)Да се анализира способността на Директора успешно да 
ръководи и избира резултатен стил на управление, за да повиши своя 
нормативен статус и защити достигнатия си авторитет. 

4)Да се очертае профилът на новия тип училищен директор, за да 
се реализират целите на новия закон за училищното образование - 
2016г. 

Новият профил на училищния директор, който се налага от 
необходимостта за решителни промени в структурата и съдържанието 
на образователната система, е обект на систематични наши наблюдения 
от 2010 г. до 2016 г., както и анкетни проучвания за неговите качества, 
квалификация, методическа подготовка като ръководител и 
училищен мениджър, работещи за постигане на образователни 
стандарти. 

Тревожни са фактите от изследваните през м. април 2008 г. 34 
директори на СУ, ПГ и Основни училища от общо 107, за квалифика-
ционното ниво на действащите педагогически ръководители от 
русенския регион. Така например от интервюираните само пет  от тях 
са носители на Гва ПКС по своята специалност и нито един действащ 
директор не притежава Гва ПКС по „Педагогически мениджмънт". 
Вероятно подобна е и картината за цялата страна. Само 2 % от 
действащите директори имат висока квалификация; първо като 
учители, а след това и като директори. Останалите 98 % трябва да се 
учат и подготвят в следните направления: 

1) Педагогически мениджмънт 
2) По теория на социалното управление и овладяване на 

съвременни подходи и методи на управление 
3) Планиране и организиране на дейността в учебното 

заведение – стратегическо и оперативно, в т.ч методи на работа с 
учителите, УН, родители и организации партниращи на 
училището. 

4) Обучение в умения за контрол - педагогически, ква-
лификационен, финансов, стопански и т.н. свързан с работата на 
училището. 

5) Иновация в работата на ПС. 
В образованието трябва да се привличат образовани и инте-

лигентни хора, талантливи и увлечени да работят с деца. Затова едно от 
най-важните направления в училищната дейност е: 

1) Подбор на учители за успешна работа с децата, моти-
вирани и родени да бъдат учители. 
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Случайно попадналите хора в системата на образованието сега са 
около 45% от учителите. Те не са за тази професия, не са си на 
мястото. За тях е трудно да работят с децата, изострят си нервната 
система, а и децата не ги възприемат, не ги слушат и не се влияят 
достатъчно от тяхното поведение и култура. Затова учениците бягат от 
час в училище, защото учителя не успява да ги мотивира за учение, не 
намира пътя към тях, използва методи, които ги отблъскват и 
демотивират, както заради несправедливости, така и за оценки, 
които не са мотивирани, пораждат конфликти и не влияят 
положително върху възпитанието и развитието им. Една значителна 
част 32% от анкетираните директори на въпроса: Как подбирате 
учителите за свободните и обявени учителски длъжности? -Те 
отговарят: по инструкцията на МОН за назначаване на учители, едва 
2 % от тях използват: контент-анализ на документи свързани с 
особеностите и потребностите за преподаване на предмета (например 
при профил „Природоматематически" - „Информатика" в СУ подго-
товката на учителя следва да бъде много задълбочена по предмета 
„Информатика" от - IX до XII клас, където знанията са сложни в 
т.ч и „Програмиране", а те са решаващи за кандидатстването във 
ВУЗ по специалността - „Компютърни системи и технологии"). 
Единични са случаите на подбор чрез интервю и тест или чрез 
решаване на конкретна практическа задача, специфична за предмета 
пред училищна комисия и събеседване по най-значимите въпроси 
свързани с издигане равнището на знанията на учениците по предмета, 
както и по методиката на работа, за успешен подбор на дидактични 
методи, подходи и средства за усвояване на знанията. Повече от 90 % 
от Директорите подбират учителите, за работа по отделните предмети 
само по документи, без да се отчитат практическите възможности и 
умения на учителя. В този смисъл инструкцията на МОН от 1995 г. 
за назначаване на учители, е остаряла и не дава възможност, а и не 
предвижда начини за по-успешен подбор. Тя следва да се промени, 
като остане изискването за образователен ценз, а се предвидят методи 
на подбор, които да проверят методическите умения на учителя, 
способността му да подбере средства и подходи, които да му 
гарантират успех. 

Голяма част от Директорите 22% имат притеснения при разра-
ботването на училищния бюджет. Предвиденото в т.7.7 от новия 
закон изискване да се приеме, отчита, защитава и контролира учи-
лищния бюджет пред комисия ще допринесе за по-ефективен общест-
вен контрол и убеждението, че утвърдените през 2016 г. стандарти за 
издръжка на един ученик са недостатъчни и обричат на неуспех 
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бюджета. Според нас следва да се отдели материалната издръжка на 
всяко училище според сградата и потребностите и от средствата за 
заплати, материално осигуряване на учебния процес, дидактични 
пособия и компютъризация и интернет обучение в съгласие с европ-
ейските норми и стандарти за образование. Средствата за заплати на 
учителите не бива да превишават 70% от общия бюджет, а без 30% - 
издръжката на сградата е невъзможна. Наложително е да се промени 
принципа на финансиране на училището и да се изработи нов стандарт 
за издръжка на ученика. 

Това принуждава Директора всяка година да свива разходите за 
заплати, да натоварва над 26 ученици класовете, заради издръжката, а 
така се влошава качеството на учебния процес, защото индивидуално 
учителя не може да работи с 30 ученици. Систематичните  наблю-
дения и интервюта с директори и родители свързани с въвежда-
нето на новата образователна иновация,  промени  се структурата на 
средното образование: I-VII клас да се завършва основно образование 
и два етапа на обучение в горния курс:VШ-Х -1 етап да се завършва 
средно образование, без право на продължаване на образованието във 
ВУЗ и II етап XI и XII клас с право на прием във ВУЗ показват, че 
предвидената промяна се приема нееднозначно. Родителите считат, че 
децата им в VII клас са малки да учат в града, там където се налага 
да пътуват. Очакването е да се укрепят училищата на село и 
средищните училища да станат център за обучение в горен етап. 
Особено важно е да се променят учебниците и те да са достъпни и 
полезни на учениците. Значителна част от учителите и директорите 
считат, че трудно ще се повиши качеството на учебния процес 
без да се повиши квалификацията на учителите на село и в малките 
градове и да се промени принципа на финансиране на училището, като 
се повиши стандарта на издръжка на един ученик. Сегашното 
учеличаване на броя на децата в паралелка до 30 и повече пречи на 
учителя да работи качествено, индивидуално и е невъзможно той да 
подходи в рамките на 40 минутен час към всяко дете. Броят на 
учениците в I-IV клас не бива да надвишава - 22 ученици, а V-ХП клас 
не повече от 26 ученици в класа. 

На въпроса към директорите: Кои фактори са решаващи за 
ефективността в управленската Ви дейност? 21% от тях отговарят: 
знанията, опита, уменията, квалификацията и стила на работа са 
решаващи за успеха им. Тук отговорите им включват и екипа от 
учители и техните възможности, който директора е подбрал. На второ 
място анкетираните поставят умението на Директора да бъде лидер в 
колектива, представителна и компетентна личност, която да служи 
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за свързването му с извънучебните звена. Той е и наблюдател, 
анализатор и говорител на общността. Решаващи са функциите му на 
предприемач, разпределител на ресурси, омиротворител и преговарящ. 
Без успешна лидерска функция, дори само на основата на 
нормативния си статус, директорът и неговата роля е неефективна. 
Той трябва да води, да увлича хората, да ги прави съпричастни към 
това, което прави, а те да го следват в реализиране на целите и задачите 
на училището. Около 12 групи качества се изискват от ефективния 
директор, а той е такъв, когато успява да постига желания резултат в 
учебния процес и възпитанието. Ефективното училище дава трайни 
знания, постига образователните стандарти, предлага на учениците 
такива форми и програми за обучение, които ги удовлетворяват като 
интерес и развиват способностите им. В този смисъл от директора се 
изисква да бъде: компетентен управленец и висок професионалист, 
активен, инициативен, високо образован и ерудиран човек. Учителите 
не признават водещата роля на директора ако не се убедят, че той знае 
и може много повече от всеки работещ в училището, ако ръково-
дителя не работи два пъти повече от тях ако не намира решение за 
всяка ситуация. За тях диретора е човека, който знае всички отговори 
на възникналите проблеми и на часа, трябва да им предложи 
технология за решението им. Той е онзи решителен, смел, издръжлив, 
отговорен, търпелив вникващ в проблемите на подчинените си човек, 
който търси заедно с тях оптималното решение. Той трябва да бъде 
ентусиазиран, за да ги убеди мобилен, съпричастен, любознателен, 
позитивен, за да ги поведе и устойчив, концентриран и последо-
вателен в действията си и силно волеви, за да достигне и доведе до 
успешен резултат и изход от създалата се ситуация. 

Ефективният директор успешно съчетава качествата на добър 
мениджър, управленец и педагог. Ние считаме, че в новия закон за 
училищното образование -2016 г. ще станат факт ако училищния 
ръководител, като мениджър постигне: 

1) Добър анализ на ситуацията в училището и на тази 
основа планира стратегически развитието му. Оперативното 
планиране следва да предвижда дейности с цели и задачи, за всяка 
година да има етапен резултат свързан с главната цел на училищната 
стратегия. 

2) Да ентусиазира и увлече учителите за всеотдайна 
работа. Да генерира идеи и да обединява останалите за тяхното 
постигане. Да разбира хората и да търси различни възможности за 
решението на проблемите им да поема риск и последователно да 
работи за интересите на училището. 
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3) Като  педагог  да  подбира  подходящия  стил  и  методи  
на  работа  и управление, а те от своя страна да са адекватни на 
характера и сложността на създадената ситуация. 

4) От досегашните наблюдения в работата на изследваните 
директори се налага извода, че 48% от учителите ценят в своя 
ръководител качествата: общителност, уважение към учителите, 
компетентност и днсцвплннираност, отговорност и всеотдайност в 
работата, доброта, особено обронамереност към всеки, коректност, 
отзивчивост,търпеливост и тактичност, стриктност и устойчивост 
в поведението, умението да разнообрази, разчупи и повиши 
настроението на учителите, да бъде толерантен и да оценява 
обективно приноса на всеки за решаването на училищните задачи 
и да е справедлив в оценката на труда на своите подчинени. 

5) Ефективен е този директор, който умее да слуша дру-
гите, да уважава труда им, да ги увлича със своя личен пример, да 
доказва с дела обещанията си, да помни и постига започнатото 
дело н не забравя целта, към която води другите. Да бъде честен 
комуникативен, всеотдаен и човечен, да служи за пример и опора 
на учителите в трудни ситуации, да се въздържа от прибързани 
действия и оценки, да поддържа добри взаимоотношения с 
ученици, учители и родители, да е търпелив с родителите, конто не 
проявяват интерес за обучението и възпитанието на децата си. 

6) Ръководното поведение на директора, трябва да се  
базира на демократичния стил на управление, да си взаимо-
действа с останалите организации, с които работи. В това отно-
шение изследването показа, че училището се контролира от 32 
органи и организации, които проверяват дейността му и правят 
предписания със задължителен характер за изпълнение. 

7) Особено важно за ефективния директор е умението да 
вземе управленски решения и за начина на вземане на 
решенията от ръководителя. Ефективно е взетото решение след 
обсъждане с колектива, а демократичния ръководител винаги обяс-
нява своите решения и ги мотивира пред колектива, както и търси 
неговата подкрепа. 

Директорът на училището ръководи и контролира цялост-
ната дейност. От умението му да подбере способни и отдадени на 
възпитанието и обучението на децата учители зависят успехите на 
учениците. Резултатите от външното оценяване в IV, VII и XII клас 
зрелостни изпити са в основата на рейтинга на училището, а това е 
решаващо за приема на ученици и бъдещето на училището. Важна 
задача на ефективния Директор е да организира възможности за 
спортната изява на децата, както в СИП в училище така и извън него. 



 409 

Особено драматичен детски театър и оперета, хор, школи по танци и 
бойни спортове, инструментални състави - всичко за изява на 
способностите на децата. Важно е да се запълни пропуска в работата 
по изкуствата и да се ограмотяват децата: Що е театър? Що е оперета и 
опера? Да се организират образователни концерти и други полезни за 
организацията на децата дейности. 

За успеха на директора е важно разбирането, че той се учи докато 
е жив, да приема добрите предложения на учителите, да е контак-
тен,общителен и да понася големи натоварвания - работното време на 
Директора е от 8 до 14 часа на ден в т.ч често той работи, анализира, 
пише, мисли, изследва и обобщава всичко в събота или неделя - в 
почивния ден за другите учители. Това доказва, чe работата му изисква 
пълна всеотдайност на училищните интереси и служба на колектива. 
Ако директорът не е подготвен, компетентен, интелигентен, творчески 
прозорлив и гъвкав, търпелив, с усет към новото, с вкус към риска, 
целенасочен и концентриран, силно волеви, честен и принципен в 
отношенията си, ако не е катализатор на промените, ако не е операти-
вен и делови при вземане на решения, ако не умее да вижда обективно 
и да предвижда ситуациите, ако не е тактичен и справедлив, ако няма 
усет към новото, ако не умее да работи с хора- той не може да 
изпълнява успешно длъжността, която заема или ще заема, ще тежи на 
колектива и ще измъчва хората и себе си. Способността за самооценка 
е особено важна за съвременния директор. Училището като институ-
ция понякога само открива директора си благодарение на учителите, 
които сами го подбират и подкрепят, така както и тяхна е заслугата да 
обучават, възпитават и развиват децата, които са бъдещето на роди-
ната ни: Република България. 
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АДАПТАЦИЯ НА МЕТОД ЗА АКАДЕМИЧНА МОТИВАЦИЯ 
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Резюме: Мотивацията е психологически конструкт, който винаги е 
предизвиквал вниманието на психолозите, поради факта, че човешката 
дейност, независимо от сферата на проявление, винаги е мотивирана. 
Представени са началните резултати от адаптацията на въпросник за 
академична мотивация, теоретичните основи на която включват 
вътрешната и вътрешната мотивация на учебната дейност по Гордеева, 
Т., ШАМ-метод, 2014 г. Извадката включва 217 студента от различни 
специалности в един университет. Данните са обработени с IBM SPSS 
Statistics 21. Анализът потвърди факторната структура на метода. 
Алфа на Кронбах за различните скали е приемлива. На този етап адап-
тацията на метода за академична мотивация удовлетворява поста-
вените цели. Следва извършване на тест ре-тест процедури и проверка на 
дискиминантната валидност на метода. 

Ключови думи: академична мотивация, университети 
 
ADAPTATION OF A METHOD OF ACADEMIC MOTIVATION 

 
Mayiana Mitevska-Encheva 

University of Librarianship and Information Technologies, Sofia, Bulgaria 
m.mitevska@unibit.bg 

 
Abstract: Motivation is a psychological construct that has always 

attracted the attention of psychologists because human activity, regardless of 
the sphere of manifestation, is always motivated. The initial results of the 
adaptation of a questionnaire on academic motivation are presented, the 
theoretical foundations of which include the internal and internal motivation of 
the educational activity. The sample includes 217 students from different 
specialties at one university. The data was processed with IBM SPSS Statistics 
21. The analysis confirmed the factor structure of the method. The Alpha for the 
different rocks is acceptable. At this stage, the adaptation of the method of 
academic motivation satisfies the objectives set. Next, perform the test retest 
procedures and check the disseminate validity of the method. 

Key words: academic motivation, universities 
 

Увод. Мотивацията е един от проблемите в психологията, 
които са винаги актуални. Тя е повлияна от различни причини, но 
се изменя сравнително бързо по отношение на външната среда. 
Основният акцент се поставя на личностно ниво, но се има предвид, 
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че средата има решаващо значение за изразителността на моти-
вацията. Именно поради това се допуска, че учебната среда оказва 
съществено влияние върху мотивацията, респективно, върху акаде-
мичната мотивация. 

Психологията изучава взаимоотношенията между индивидите 
и условията на тяхното съществуване. Засега, както по редица други 
проблеми и по отношение на средата и средовите фактори няма 
единно схващане за нейната същност и затова, на какви равнища 
трябва да бъде описвана и изучавана. В обзор върху състоянието на 
изследванията Холахан се спира само на физическата среда и 
влиянието и върху човешкото поведение [17]. Под физическа среда 
се разбират всички параметри на външната действителност, които 
му оказват въздействие. Това гарантира разбирането на специфич-
ните реакции и поведението в специфичната академична среда. 
Други автори предлагат по-широко разбиране за средата, според 
което има няколко равнища на анализ [23]. Първото равнище е 
физическата среда, която влияе върху биологичните адаптивни 
процеси. Второто равнище набляга върху структурите на средата, 
които дават на индивида възможности за действие и постигане на 
своите цели. Третото равнище обобщава както активностите на 
индивидите, така и формата на средата, разбирани в контекста на 
по-широките дадености на индивида, т. е. средата се анализира не 
само чрез нейните конкретни параметри, но също така и като част 
от социалната система, която определя начина на съществуване и 
позицията на индивидите в нея, продиктувани от разнообразни 
мотиви, които подпомагат дейността и такива, които й пречат [12]. 
Това включва познавателни и социални мотиви или съответно 
вътрешни и външни. [7, 22]. Вътрешната мотивация също така се 
свързва с дейност, която носи удоволствие, а по отношение на 
външната мотивация, дейността е средство за постигането на други, 
съотнесени със съдържанието на дейността резултати. Тези мотиви 
се изграждат на основата на определени потребности, осъзнати или 
несъзнавани, на основата на ценности, критерии, съдържание, сила, 
място в йерархията [1, 2, 28]. Противопоставянето «вътрешна – 
външна мотивация» в различни теоретични постановки свързва 
външната мотивация с четири типа регулации на поведението – 
екстернална, интроецирана, идентифицираща и интегрираща, 
характеризиращи се с различна степен на потребност от автономия 
и управление на собственото поведение [2, 18, 28]. Академичната 
мотивация се възприема като сложна многомерна структура, която 
включва не само мотиви, но и цели и стратегии за успех, както и 
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познавателни механизми [2]. Така академичната мотивация изигра-
ва важна роля в осъществяването на ефективна учебна дейност [29]. 
Изследването на академичната мотивация от своя страна запазва 
своята актуалност най-малко по две причини: може да прогнозира 
ефективността на обучението в университета, както и да предпише 
препоръки за действия в конкретна насока, напр. избора на кариера 
и кариерно развитие. Това дава основание да се проучва въпросът за 
ефективността на академичната дейност и психичното благопо-
лучие на субекта [12, 18, 28], който се възползва от възможностите 
на своята позиция в средата, за да реализира свои потребности и 
цели, докато полага усилия да допринесе за постигане на целите. 

Резултати от приложението на скалата в български 
условия. Основната цел на изследването е да се провери мотива-
ционната структура на метода на Т. Гордеева за академичната 
мотивация в българския социокултурен контекст. В изследването са 
участвали 217 студента от две висши училища. Средната възраст на 
студентите е 20,65 години при стандартно отклонение 1.76. 
Участието на жените е 44%, а на мъжете 56%. Използвана е ориги-
нална методика „Скала за академична мотивация“, разработена от 
Т. Гордеева и приложена в руска социокултурна среда. Ори-
гиналната методика стъпва на разбирането за диагностициране на 
вътрешната и външната мотивация на учебната дейност и съот-
ветства по формат на въпросника за академична мотивация на Р. 
Валенранд – AMS-C, съставена от 46 твърдения.  

Използваният въпросник е подложени на по два прави и 
обратни превода от руски и български език. След сравнението на 
преводите е изготвен съответният вариант, приложен в настоящото 
изследване. За целта на анализа е използвана батерия с други 
методи, освен адаптирания, която включва конструкти, отнасящи се 
до средата, както и до потребностите от академична дейност. 

На респондентите от българска страна се предлага 5-степенна 
скала на оценка на вариантите за отговор на въпрос „Защо 
посещавате занятията в университета?“. Средните стойности и 
стандартните отклонения за цялата извадка и данни по същите 
показатели, получени в изследвания с оригиналната методика са 
представени в таблица 1. 

 
 
 
 
 



 412

Таблица 1. Психометрични показатели на скалите 
за измерване на академичната мотивация 

Българска извадка Оригинална  
методика  Скали 

М SD α 
Skewness Kurtosis 

М SD 

Когнитивна мотивация 17,29 2,97 ,83 -1,31 1,68 16,16 3.46 
Мотивация за 
постижения 

16,18 3,32 ,82 -,82 ,29 14,33 3,89 

Мотивация за 
самоусъвършенстване 

16,50 3,31 ,84 -,94 ,45 15,76 3,29 

Мотивация на 
самоуважението 

16,44 3,39 ,79 -,81 ,07 15,08 3,98 

Интроектирана 
мотивация 13,03 3,81 ,64 -,11 -,46 12,69 4,16 
Външна мотивация 8,70 3,96 .74 ,79 ,10 11,07 4,01 
Амотивация 6,77 3,95 .84 1,47 1,29 6,31 3,19 

 
Данните, посочени в таблицата по отношение на оригиналната 

извадка се основават на резултатите от 459 изследвани лица – 
студенти от 2 университета и две училища (М = 65,6; SD = 15,3). 
Коефициентът на вътрешна консистентност – алфа на Кронбах за 
общия бал е .97, а за отделните скали варира в диапазона от .92 до 
.97 (Гордеева, Психологический журнал, 2014, том 35, № 4). 

Както става ясно от представените резултати скалите се харак-
теризират с добра вътрешна съгласуваност на айтемите. Сравне-
нието с данните от оригиналната извадка показва, че в най-голяма 
степен се различават средните стойности по първата скала, която се 
отнася до изпитване на когнитивната мотивация. Като цяло сред-
ните стойности за български условия са по-високи по всички скали. 

При оценка на нормалността обикновено се вземат предвид 
следните стойности: 

Kurtosis: 
0  – напълно съответства на нормалната 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 съответства на нормалната крива; 
(-2, 2)  – все още добре съответства на нормалната крива. 
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Извън тези стойности разпределението не съответства на нор-
малната крива. Положителните стойности означават скосена отляво 
крива спрямо нормалната – по-голям брой малки стойности, а отри-
цателните стойности означават скосена отдясно крива спрямо нор-
малната – по-голям брой големи стойности. 

В конкретния случай проверката за нормалност показва, че 
разпределението по четирите скали е в границите на нормалното 
(отлично съответстват на нормалната крива).  

 
Таблица 2. Психометрични характеристики на скалите от метода  

за академична мотивация, в зависимост от пола 
(общо – 217; мъже – 132; жени – 85) 

Аспекти на мотивацията Пол М  SD F Sig. 

Мъже 17,17 2,90 
Когнитивна мотивация 

Жени 17,48 3,08 
,56 ,456 

Мъже 16,09 3,09 
Мотивация за постижения 

Жени 16,31 3,66 
,22 ,642 

Мъже 16,25 3,19 Мотивация за 
самоусъвършенстване Жени 16,88 3,47 

1,89 ,170 

Мъже 16,21 3,42 
Мотивация на самоуважението  

Жени 16,79 3,34 
1,49 ,223 

Мъже 12,98 3,60 
Амотивация  

Жени 13,12 4,13 
,07 ,792 

Мъже 9,01 3,94 
Външна мотивация 

Жени 8,21 3,96 
2,10 ,149 

Мъже 6,89 3,95 
Амотивация 

Жени 6,59 3,96 
,31 ,579 

 
Представени са резултати, получени след реализирането на 

първите стъпки от адаптацията на метода. Те включват обособя-
ването на базисните фактори на мотивацията, включени от автора в 
теоретичните основания на методиката, а именно, вътрешната и 
външната мотивация. Беше преценено, че би било коректно при 
въвеждането в употреба на чуждия метод в българската социо-
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културна среда следва да се извървят стъпките на автора при 
конструиране на метода. 

Факторен анализ на метода „Академична мотивация”. 
Анализът на получените резултати за проверка на факторната 
структура на скалата за измерване на академичната мотивация е 
извършен чрез факторен анализ на данните Vari Мax rotation по 
метода на главните компоненти. Стойностите на тестовете Kaiser-
Мeyer-Olkin Мeasure (КМО = .907) и Bartlett’s Test (Sig. = .000) 
показват, че данните по скалата са подходящи за факторен анализ 
(за нормите на КМО вж. табл. 3). 

 
Таблица 3. Мярка на Kaiser- eyer-Olkin 

Kaiser- Мeyer-Olkin Мeasure 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., 2002 с. 

77. 
 
Следващата таблица показва факторното тегло на всеки айтем 

(вж. табл. 4 ). От таблицата се вижда, че в първия фактор влизат 
всички айтеми, което означава, че съществува генерален фактор, 
който означаваме като академична мотивация и който включва 
всички компоненти, което е добър атестат за адаптирания за нужди-
те на изследването и българската психодиагностична практика 
метод.  

  Таблица 4. Факторна матрица 
Мотивация 

Айтъми 
Вътрешна Външна Амотивация 

22 ,804 -,153  

10 ,800 -,232  

17 ,789 -,087  

24 ,787 -,183  

9 ,773 -,071  

23 ,762 -,074  
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16 ,748 -,067  

15 ,736 -,111  

3 ,710 -,021  

8 ,706 -,259  

1 ,650 -,094  

2 ,610 ,089  

11 ,779 -,142  

4 ,665 -,042  

25 ,602 ,037  

18 ,599 ,171  

26 ,389 ,183  

6 -,114 ,758  

13 -,145 ,752  

20 -,020 ,730  

27 -,138 ,478  

12 ,363 ,438  

19 ,302 ,433  

5 ,337 ,423  

28 -,199  ,762 

21 -,037  ,726 

7 -,245  ,723 

14 -,085  ,702 
Собствена  
стойност 9,33 4,59  

Обяснена  
вариация 33,32% 16,40%  

Общо обяснена  
вариация 49,72 

 
При първата стъпка на факторизиране на данните бяха потър-

сени базисни фактори, заложени в методиката – вътрешна и външна 
мотивация. От списъка бяха извадени айтемите, формиращи скала 
„Амотивация“. Данните показват, че факторният анализ разграни-
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чава двата основни фактора, така както са заложени в теоретичната 
основа на оригиналната методика. Вижда се, че първият фактор има 
тежест 9,33 и обяснява 33,32 % от вариацията. Заедно с втория 
фактор, обяснението е 49,72 %. 

Първият фактор, който в метода е означен като „Вътрешна 
мотивация” включва въпроси 1, 8, 15, 22, 9, 2, 16, 23, 3, 10, 17 и 24.  

Вторият фактор, наречен „Външна мотивация”, включва 
въпросите с номера 4, 11, 18, 25, 5 ,12, 19, 26, 6, 13, 20 и 27.  

Третият фактор, наречен „Амотивация”, включва айтеми 
7, 14, 21 и 28. Тази скала ще бъде подложена на по-подробен айтем-
анализ при следващите стъпки на адаптацията.  

Двете таблици по-долу представят скаловите стойности на 
айтемите от двата фактора – вътрешната и външната мотивации.  

 
Таблица 5. Скала "Вътрешна мотивация" – Alpha = .935 

Айтеми 
Scale Mean if 

Item   
Deleted 

 Scale Variance 
if  

Item Deleted 

Corrected Item -
Total  

Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item  

Deleted 
1 45,47  71,491 ,648 ,932 

2 46,01  70,634 ,590 ,934 

3 46,07  67,856 ,696 ,930 

8 45,62  70,255 ,676 ,931 

9 45,88  67,856 ,751 ,928 

10 45,63  68,948 ,759 ,928 

15 45,68  70,099 ,715 ,929 

16 45,90  68,356 ,715 ,929 

17 45,89  67,997 ,737 ,928 

22 45,81  67,848 ,794 ,926 

23 45,90  67,258 ,740 ,928 

24 45,78  68,374 ,742 ,928 

 
Проверката за консистентност на скалата, измерваща вътреш-

ната мотивация показа, че всички айтеми, включени от авторите на 
методиката в скалата притежават задоволителна вътрешна консис-
тентност.  
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Таблица 6. Скала "Външна мотивация" – Alpha = .757 

Айтеми Scale Mean  
if Item  
Deleted 

Scale  
Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item -
Total  

Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item  

Deleted 
 4 33,90 56,912 ,294 ,750 

 5 35,18 51,139 ,459 ,732 

 6 36,24 55,204 ,325 ,748 

 11 33,95 57,776 ,269 ,752 

 12 34,88 51,214 ,499 ,727 

 13 36,18 54,148 ,343 ,746 

 18 34,32 53,125 ,442 ,735 

 19 35,18 50,093 ,520 ,723 

 20 36,13 52,881 ,423 ,736 

 25 34,05 55,604 ,369 ,743 

 26 34,39 53,090 ,426 ,736 

 27 35,41 54,105 ,309 ,751 

 
Анализът показва, че айтемите от втората базисна скала, тази 

на външната мотивация, също притежават приемлива вътрешна 
консистентност и в списъка няма такъв айтем, който да снижава 
Алфа на Кронбах (Alpha  = .757). 

Проверката за наличие на полови различия по отношение на 
вътрешната и външната мотивации показа, че такива не 
съществуват (вж. табл.7 ). 

 
Таблица 7. Различия между половете по скалите на метода 

(мъже – 132; жени – 85) 
Мотивация Пол М SD F Sig. 

Мъже 49,52 8,56 
Вътрешна мотивация 

Жени 50,67 9,72 
,85 ,359 

Мъже 38,20 8,08 
Външна мотивация 

Жени 38,12 7,70 
,01 ,943 

 



 418

Замисълът на процедурите по адаптирането на метода за 
академична мотивация включва в следващата стъпка да се извърши 
ре-тест процедура. Поради характера на измервания конструкт, 
академична мотивация, беше прието за обосновано извършването 
на второто измерване да се осъществи 5 – 6 месеца след първото, за 
да се отчетат евентуални влияния върху мотивацията на изследва-
ните лица. 

Може да се обобщи, че са представени резултатите от адап-
тация на метод за академична мотивация «Скала за академична 
мотивация» на Гордеева и колектив (извадка от студенти, N = 218), 
теоретичната основа, на който е представата за вътрешната и външ-
на мотивация на академичната дейност в теорията за самодетер-
минацията. Различните типове мотивация са изведени във връзка с 
потребносттите от академична дейност (потребност от познание, 
постижения, саморазвитие), а също така и външни по отношение на 
потребностите на личността от автономия и уважение. Факторният 
анализ потвърждава наличието на седем независими скали, които 
характеризират трите типа вътрешна мотивация (от познание, 
постижения, саморазвитие), три типа външна академична мотива-
ция (мотивация за самоуважение, интроецирана, външна) и амоти-
вация. Всички скали на въпросника демонстрират приемлива на-
деждност (0.71< α < 0.91). Съпоставени с оригиналната методика те 
показват съпоставими с нея данни. Половите различия са слаби. 
Анализът на представените мотивационни профили позволява да се 
даде качествена характеристика на академичната мотивация. 
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Резюме: Предизвикателствата пред съвременното българско учили-

ще поставят на преден план необходимостта от повишаване на мотива-
ционната готовност за учебна дейност. Изследването на джендърните 
характеристики на 6–7-годишните деца дава възможност за апробиране 
на нови форми и методи на въздействие в тази насока. 

Ключови думи: джендърна идентификация, предучилищна възраст,  
джендърни различия, социализация, мотивация, поведение 
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Resume: The challenges facing contemporary Bulgarian schools highlight 

the need to increase motivational readiness for learning activity. The study of 
the gender characteristics of 6-7-year-old children allows for the approbation 
of new forms and methods of influence in this direction. 
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Централно място в структурата на социалната идентичност на 

личността заема джендърната идентичност. Именно принадлеж-
ността към определена джендърна група дава основание за кате-
горизация по този признак.  

Джендърната идентификация се разглежда като процес, чрез 
който децата придобиват характеристики, атитюди, ценности и 
поведение, които обществото определя като съответстващи на пола 
им, и които ги съпровождат в усвояването на роли и отговорности, 
приписвани на жените и мъжете. 

Според психолозите джендърната константа се формира в 
периода 3-5-годишна възраст, в периода на ранното детство или 

mailto:lib@abv.bg
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т.нар. доучилищна възраст. Към седмата година от своето развитие 
децата придобиват „джендърно постоянство”, което се подкрепя от 
полово-ролевите стереотипи 1. 

Тepминът „джeндъp” ce отнаcя до cоциално уcтановeнитe pоли, 
повeдeния, дeйноcти и хаpактepиcтики, които в дадeно общecтво ce 
cчитат за подобаващи на cъотвeтния пол. 

В cтpуктуpата на джeндъpната идeнтичноcт могат да ce отдeлят 
тpи компонeнта2:  

• когнитивeн – оcъзнаванe на cвоята пpинадлeжноcт към 
опpeдeлeн пол и опиcаниe на ceбe cи чpeз катeгоpиитe мъжecтвe-
ноcт и жeнcтвeноcт; 

• оцeнъчeн (афeктивeн) – оцeнка на пcихологичecкитe чepти 
и оcобeноcти на pолeвото повeдeниe чpeз cъотнаcянeто им c модeли 
(eталони) на мъжecтвeноcт и жeнcтвeноcт;  

• повeдeнчecки (конативeн) – личната cамопpeзeнтация на 
индивида като пpeдcтавитeл на джeндъpна гpупа. 

На пpактика ce фоpмиpат полово дeтepминиpани повeдeнчecки 
модeли, които ce пpeвpъщат в cилно уcтойчиви, eмблeматични за 
конкpeтното общecтвeно cъзнаниe колeктивни eталони; комплeкc от 
хаpактepиcтики, ноpмативно фикcиpани чpeз peлигиознитe пpeдcта-
ви, шиpоко заcтъпeни в обичаитe, обpeдитe и cъвpeмeннитe им 
пpоeкции.  

Нeзавиcимо от cоциокултуpният контeкcт в който ce намиpат, 
функционално – pолeвитe позиции винаги cа възпpиeмани като 
"ecтecтвeното" повeдeниe на мъжа и жeната. Подобни пpeдcтави cа 
дълбоко вкоpeнeни, тpудноизмeнчиви, унивepcални в pамкитe на 
конкpeтното общecтво и ce уcвояват в пpоцecа на cоциализация. Тe 
ce фоpмиpат на оcновата на cpeдногpуповото значeниe и ce пpиeмат 
за общовалидни, за cъотноcими c вceки индивид от cъотвeтния пол3. 

В съвременното българско общество текат процеси на модер-
низация на образованието, която е съпроводена с преосмисляне, 
преоценка и утвърждаване на нови ценности. В този процес е 
необходимо да бъде отделено съществено място на джендърните 
особености на 6-7 годишните деца и готовността им за учебна дейност.  

Индиферентността на съвременната образователна система по 
                                                      
1 Leaper, C., Holliday, H. Gossip in Same-Gender and Cross-Gender Friends' 
Conversations // Personal Relationships. 1995.  
2 Микляeва, А. В., П. В. Pумянцeва. Cоциальная идeнтичноcть личноcти: cодep-
жаниe, cтpуктуpа, мeханизмы фоpмиpования. 2008 
3 Basow, S.A Gender Stereotypes: Traditions and Alternatives. Monterey. 1986 
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отношение на основните джендърни различия може да се конста-
тира в образователните програми, в които не се взимат под вни-
мание възрастовите и половите различия между момичетата и 
момчетата. 

Процесът на социализация и формирането на половоролевите 
представи започва от най-ранна детска възраст. Появяват се и 
различни родителски очаквания и изисквания към децата.  Основата 
на процеса на социализация стоят механизмите на идентификация, 
които представляват необходимото условие за развитието на човека 
и обезпечават приемането на социалните норми. При формирането 
на представите за пола и изграждането на джендърна идентифи-
кация на личността на детето, важна роля, заедно с биологичните 
фактори присъщи на всеки един индивид и социалните очаквания 
от обществото, заемат и джендър-стереотипите. Това са ролите, 
които обществото налага на мъжкия и женския пол в различните 
житейски сфери.  

А.Д. Яковлева, Г.М. Бреслав, М. Александровская, Б.И. Хасан, 
В.Е. Каган, Т.П. Хризман, В.Д. Еремеева и Д.А. Смирницкая и др. 
изследователи акцентират в трудовете си върху необходимостта от 
подбор на съдържание, различни по форма способи и методи на 
обучение в съответствие с джендърните специфики на съвременни-
те ученици, обучаващи се в началната степен на образование. 
Методическата поливариантност в организацията на образованието, 
различията в неговите приоритети и ценности „не трябва да водят 
до анархия, еклектичното натрупване на педагогически средств, 
прийоми и методики в образователния процес”4. 

Особеностите на формиране на мотивационна готовност за 
учебна дейност са свързани с определяне на същността на джен-
дърната идентичност в периода на предучилищната възраст. Из-
следванията в тази насока показват наличие на съществени раз-
личия, свързани с някои от основните компоненти на училищната  
готовност. В началото на училищното обучение момичетата и 
момчетата показват съществени различия по отношение на позна-
вателната и социална мотивация. От друга страна изходните еле-
менти в съвременните образователни системи, както и очакваните 
резултати са идентични. Практиката показва, че окакванията за 
училищна адаптация на децата в тази възраст са еднакви, което 
противоречи с редица иследвания в тази насока. Много от елемен-
                                                      
4 Аскарова, Г. Б. Этико-педагогические основы социально-нравственной ориента-
ции подростков. Казань. 2003, 168 с.  
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тите на образователния процес са уеднаквени: еднаква стартова 
възраст, едни и същи условия на обучение, учителят за тях е в 
единствено число и като правило в женски род, уеднаквен е и 
учебният план и изискванията за самоподготовка. Въпреки това 
резултатите са коренно различни. Това от своя страна води до 
неудовлетвореност, ниско самочувствие, проява на негативизъм 
към новата социална роля и индиферентност към учебната дейност 
като цяло. Диференцирането в по-голямата си степен е по джен-
дърен признак. Установено е, че момичетата показват по-високи 
оценки в началния училищен етап. Годишните им оценки по раз-
личните учебни предмети се различават несъществено, обикновено 
с не повече от една единица, докато при момчетата разликата може 
да бъде и с три единици. Тези различия в нивото на успеха при 
момчетата и момичетата в началното училище са свързани с 
процесите на мотивация при момичета и момчета, както и със 
специфичните за двата пола и възраст интереси и наклонности. 

Много от джендърните различия са продукт на различните 
социални роли, които изпълняват представителие на двата пола. 
Различните роли от своя страна формират различни навици и ати-
тюди, което от своя страна формира и различно поведение. Джен-
дърната идентичност възниква тогава, когато детето е усвоило 
типичното поведение за представителите на неговия пол. Специ-
фиките във възрастовите характеристики на децата от давата пола 
влияят на адаптацията им в училищната среда и в приемането на 
новата социална роля – ролята на «ученик». 

Децата от предучилищна и начална училищна възраст имат две 
основни групи водещи мотивационни фактори: външни и вътрешни. 
Външните са свързани със средата, в която израства детето, с 
инструменталната дейност и контрола, осъществяван в нея. Вът-
решните фактори са свързани с със самодейността и вътрешния 
контрол и са в пряка зависимост от джендърните специфики.  

Системата на формиране на мотивационна готовност трябва да 
е така устроена, че да стимулира ефективното функциониране и на 
двете групи фактори за пълноценно развитие и реализиране на 
личността.  

Съществуващата система на обучение и съпътстващите я 
фактори експлоатират и претоварват вътрешната мотивация, което 
води до демотивация и индиферентност по отношение на образо-
вателните процеси.  

Една от основните цели на съвременното българско училище е 
формиране на мотивация за учебна дейност, която би способствала 
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за максимално разгръщане на мотивационния потенциал на лич-
ността на ученика.  

Посочените проблеми и ообености при формиране на мотива-
ционна готовност за учебна дейност водят до необходимостта за 
индивидуален подход съобразен с джендърните характеристики на 
детето като биосоциокултурни характеристик.  

В периода на предучилищната възраст пред детето се разкри-
ват уникални възможности, дадени му от неговия пол. Това поставя 
нови предизвикателства пред психолозите и педагозите, свързани с 
джендърните аспекти при формиране на мотивационна готовност за 
учебна дейност.  

Виcокитe изиcквания към оpганизацията на обучeниeто налагат 
тъpceнeто на нови, по-eфeктивни пcихолого-пeдагогичeкcки подхо-
ди, наcочeни към внeдpяванe на мeтоди на обучeниe, cъотвeтcтващи 
c пcихологичecкитe оcобeноcти на дeтeто. Поpади тази пpичина 
пpоблeмът за джендърните аспекти на cоциално-пcихологичecката 
готовноcт на дeтeто за учебна дейност в училищe има оcобeнно 
значeниe, защото от това завиcи уcпeшното поcлeдващо обучeниe 
на дeтeто в училищe.  

Джендърният подход в образованието изисква индивидуална 
насоченост към личността на детето и на неговата  идентичност, 
което от своя страна дава по-голяма свобода при себереализацията  
му. Този подход  би позволил на образователната система да бъде 
достатъчно адаптивна и по този начин да отговори на предиз-
викателствата пред съвременното българско училище. 
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Summary: Media violence and its effects on adolescent behavior is a 

popular topic in Psychology. It is also a quite controversial topic, due to the fast 
development of modern media platforms and new communication technologies. 
This creates some gaps in academic research and its practical application. This 
short analysis does not aim to fill these gaps, but simply to point out some of the 
correlations, and some of the possible solutions. The chief focus is on risk 
factors and prevention, sought mainly in the boundaries of a healthy family unit.    

Keywords: adolescents, behavior, media environment, media risks, 
violence  

 
 
1. Увод 
 
Латинската етимология на думата «медия» диктува значението 

за «среда». В съвременната реч терминът еволюира до съкращение 
за «мас-медия» - нарицателното на средствата за масова инфор-
мация - основно телевизия и радио. Именно те стоят зад често упот-
ребяваното «медия» и понякога се срещат под наименованието 
«електронни медии». Телевизията и радиото, като електронни 
медии, не бива да се бъркат с т. нар. «нови медии», целящи да 
опишат феномена на средствата за масова комуникация в интернет. 
Към класическите мас-медии, освен радиото и телевизията, могат да 
се прибавят още пресата и периодичния печат. За удобство елек-
тронните и другите видове масмедии в този анализ са наричани с 
популярното им съкратено наименование «медии», като акцентът 
пада върху електронните медии и по-конкретно върху телевизията.    

Несъмнено подрастващите са силно повлияни в своето раз-
витие от радио и телевизионните приемници, от електронните игри, 
от филмите и музиката, от информацията, което намират в интер-
нет, от списанията и рекламните билбордове, и от всички останали 
звукови и зрителни атрибути на информационната среда, която ги 
заобикаля. Такова влияние е неизбежно поради естеството на 
съвременното общество и неговата непресъхваща потребност от 
информация и забавления. Може да се спекулира, че в отделни 

mailto:atanas.mahleliev@gmail.com
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случаи влиянието на медиите върху психическото развитие на 
подрастващите има дори по-сериозно значение от това на семейната 
и социалната среда, тъй като медиите определят динамиката и вида 
на груповите роли и социалните отношения при връстниците, 
задават тенденциите в семейната динамика и методите на възпи-
тание, могат да повлияят дори върху образователния и педагоги-
чески процес. Последното се дължи на факта, че медиите простират 
своето влияние върху всички членове на обществото, без изклю-
чение – от младия учител, който търси нови методи за преподаване 
в смартфона си, до родителите, които възпитават своите деца по 
примера на любимите им кино, телевизионни или музиклани 
кумири.  

 
2. Рискови фактори 
 
Тенденциите, налагани от медиите, формират модели на подра-

жание. Възприемайки безкритично влиянието на информационната 
среда, в която са потопени, подрастващите твърде лесно могат да 
възприемат насилието като нормална част от ежедневието и да го 
адаптират в своето поведение. Медийното съдържание изобилства 
от насилие. Въпреки съществуващите регулаторни органи, правила, 
наредби, законови и подзаконови нормативни актове, въпрки мо-
ралните кодекси, разписани от медийните организации, насилието 
не е изключено дори от детските развлекателни програми – там то е 
представено в хумористичен и смекчен вид, но запазва своята 
същност – добрият робот разсича на две лошия си противник с 
лазерен меч. Подобни деградивни поведенчески модели изобилст-
ват в целия достъпен информационен ефир.  

Децата и подрастващите могат, поне теоретично, да бъдат 
предпазени от възрастовите ограничения в кино и телевизионните 
програми, съдържащи реалистични сцени на насилие, но тези 
ограничения са напълно неприложими в голяма част от мултиме-
дийното съдържание на информационната среда, в която живеят, 
например в рекламите и в компютърните игри. Опитите за цензу-
риране на насилственото съдържание в интернет, от своя страна, 
изискват не само волята и желанието на родителите, но и известни 
технически умения, с които не всички възрастни разполагат.  

Времето, прекарано пред синия екран, само по себе си е рисков 
фактор. Телевизорът е не само фон, но и основен «събеседник» по 
време на семейната вечеря в повечето домове. Новинарските еми-
сии изобилстват от съобщения и графични материали на насилие, 
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съврзано с войни, престъпления, катастрофи, бедствия и атентати, 
които заемат основна част от новинарското съдържание. Следва 
филмът, който съдържа измислени, но не по-малко реалистични 
сцени на насилие. Червената точка върху екрана е спосбна един-
ствено да отклони вниманието на подсрастващите от насилието по 
телевизията към насилието в компютърните игри и в интернет. 
Децата, още от предучилищна възраст, растат с детските анима-
ционни програми, които изобилстват от преки или завоалирани 
форми на насилие, на различни типове вербална и физическа 
агресия.  

Попадайки на улицата, извън комфорта и защитата на своя 
дом, подрастващите са изложени на рекламните билбордове с ясно 
изразен сексуален подтекст или друг вид добре прикрито, но под-
чертано аморално поведение. Самите кумири на деца и подраст-
ващи, формирани в киното, на музикалната сцена, от развлека-
телната индустрия и в интернет, често демонстрират насилствено 
поведение, въвличат се в скандали и дават различни примери за 
подражание от деструктивен характер. Всички тези сигнали от 
неизбежната информационна среда няма как да не дадат своето 
отражение върху психическото развитие на личности, които все 
още са в процес на изграждане. 

Контролът върху дистанционното в домашна среда не е 
панацея, тъй като медиите разчитат основно на страха, на агресията 
и на сензацията, свързани пряко или косвено с различни форми на 
насилие и на девиантно, асоциално поведение, за да шокират, 
привличат и задържат своята аудитория. Агресията и страхът 
твърде лесно се превхвърлят от родителите върху децата. Отделно 
от това, първите нямат почти никакъв контрол върху информа-
ционното съдържание, на което вторите са изложени в интернет, 
във видео игрите или в рекламите. В училище или в социалната 
йерархия на детската площадка пред блока груповите роли и 
социалните норми на поведение се формират от популярните 
медийни модели, отразяват токсичната семейна среда или грешките 
в педагогическите и възпитателни модели.   

Всеобхватното медийно влияние, което разчита на шока, на 
сензацията и на изобилието от примери за агресивно, асоциално или 
девиантно поведение, няма как да не даде своето отражение върху 
психическото развитие на подрастващите и на децата. На този 
въпрос са посветени стотици проучвания, най-вече в САЩ, където 
феноменът е най-добре познат и най-дълбоко изследван. Почти 
всички проведени анкети, наблюдения, експерименти и анализи 
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показват, че съществува пряка връзка между насилствените модели 
на поведение в медиите и някои деструктивни навици при 
подрастващите, сред които: понижаване на академичните резултати, 
затлъстяване, ранно пристрастяване към наркотици и алкохол, 
тютюнопушене, предпубертетни сексуални отношения, понижаване 
на възможността за концентрация, прояви на непровокирана 
агресия и др.  

Накратко, въпросът, който стои пред изследвателите, е не дали 
съществува връзка между насилието в медиите и агресията в 
поведеноето на подрастващите, а как точно се формира тази връзка.  

Социалната психология обяснява тази връзка с възбудата и 
социалното учение. Според хипотезата за възбуда, насилието в 
медиите стимулира агресията у техните реципиенти, чрез увелича-
ване на възбудата. Социалното учение предполага директно копи-
ране на поведенчески модели от ролевите модели. Ако «добрият» и 
харизматичен Джеймс Бонд няма проблеми с това да застреля някой 
от «лошите» шпиони с пистолет в главата, това не би трябвало да е 
проблем и за неговите невръстни фенове... Общозивестен факт е, че 
децата трябва да странят от насилствените поведенчески модели, но 
също така общоизвестен е и фактът, че това често е невъзможно да 
се постигне в ежедневието... 

Момчетата са по-податливи към директните примери на 
агресия от момичетата. Последните се старатя да копират поведе-
нието и външния вид на известните певици, модни икони и актриси. 
Анорексичният външен вид на последните, често непостижим за 
техните фенове, води до вътрешна съпротива и прояви на външна 
агресия или автоагресия у подрастващите момичета. Съревнова-
нието в групата – също. Децата възприемат култура на поведение, 
пряко свързана с излъчваното от медиите съдържание, а то често 
има скандален харакер или съдържа директни примери за насилие.   

Между насилие и агресия трябва да се прави разлика. Наси-
лието традиционно е свързано с пряко проявление на девиантно, 
престъпно или агресивно поведение, т.е агресията е рисков фактор – 
предпоставка, а насилието – негова физическа проява. Превенцията 
може да се насочва основно към предпоставките. Елиминрането на 
рискови фактори винаги е по-продуктивно от директното контро-
лиране на сюблимираните от тях резултати. Насилникът може лесно 
да бъде наказан, но не и превъзпитан, склонният към агресия може 
да бъде отклонен от насилствено поведение чрез лимитиране на 
рисковите фактори в заобикалящата го информационна среда.   



 431 

Насилието, като поведенчески модел, е свързано с най-при-
митивните форми на агресия (Нешев 1992:129). Връзката между 
примерите за насилие в медиите и проявената агресия у подраст-
ващите е пряка. Повечето изследователи виждат в агресията и в 
насилието сходна терминология, но различен характер. Последните 
могат да имат вербална или физическа манифестация. Насилието 
може да съдържа употреба на сила срещу жертвата или заплаха от 
употреба на сила. Училищният тормоз в повечето случаи е именно 
проява на вербално насилие над по-слабия. Целта е жертвата сама 
да моделира своето поведение, според предпочитанията на насилни-
ка, подчинявайки се на внушеното й чувство за страх. Агресията, от 
своя страна, е себеутвърждаването на насилника над жертвата 
(Попов 1999:30), т.е насилието цели подчинение, а агресията го 
налага. За целта не е необходимо да се използват физически 
средства. Вербалната агресия активно утвърждава насилника над 
жертвата, а вербалното насилие подчинява жертвата на насилника 
пасивно, най-вече в резултат от изнудване, внушаване на чувство за 
вина, заплаха от физическа саморазправа или друг вид страх, който 
кара жертвата да контролира себе си, без задължително насилникът 
задължително да асистира.  

Най-интересен, от гледна точка на насилието в медиите, като 
рисков фактор за развитието на подрастващите, е неговият възпи-
тателен ефект по време на прехода от детство към юношество 
(между единадесет и тринадесет годишна възраст) и в продължа-
ващата първична социализация на юношите между четиринадесет и 
шестнадесет годишна взъраст (Мардахаев, 2005). Рисковите факто-
ри за социализацията включват неблагоприятни ситуации, които 
оказват негативно въздействие върху индивида и по този начин 
увеличават потенциала за появата на поведенчески проблеми. 
Определящи са не само качеството, но и количеството на рисковите 
фактори. По отношение на въздействието на медийната среда върху 
подрастващите количеството на рисковите послания е практически 
неограничено заради множеството различни канали, по които се 
получават. Обединеното им въздействие увеличава значително 
риска от прояви на насилие (Стаматов, 2008). 

Присъствието на рисковите фактори, само по себе си, не гаран-
тира прояви на агресия или на насилствено поведение у подраст-
ващите, а само увеличава вероятността от тяхното осъществяване. 
Всичко зависи от изградената сред подрастващите самостоятелна 
културна среда. Тя може да взаимства, да копира поведенческите 
ролеви модели в медийното съдържание с насилие, но може и 
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самостоятелно да експериментира. Децата често преиграват различ-
ните сценарии със завършек, който е различен от оригиналния, 
вживявайки се в ролята на своите кумири. В това занимание 
влиянието на груповите взаимодействия има по-голямо значение от 
ролевите модели, наложени от медиите. При груповата динамика 
подрастващите търсят своето място в йерархията, възприемат нови 
роли, експериментират с различни поведенчески модели, например 
подчинение и неподчинение, подражание, бунт, съпротива, бягство 
и др., копират лидерските качества и умения, адаптират се към 
средата. При този процес медийните послания, съдържащи насилие, 
може да служат като вдъхновение или отправна точка, но доколко 
съществува опасност от прояви на насилие и агресия зависи от това 
дали последните вече са се превърнали в рискови фактори или не. 

Най-голяма концентрация на рискови фактори има в поведе-
нието на лидерите. Всяка неформална група при подрастващите има 
задължителна йерархия с лидер и подчинени, има и формирани 
допълнителни групи на желаещи да се присъединят, на нейни 
отявлени отрицатели и врагове и т.н. Методите и средствата, които 
лидерът използва за поддържане на своето водещо място в 
йерархията са от решаващо значение за проявите на агресия и 
насилие (Стаматов 2008:249). Те налагат специфичната култура на 
поведение в групата. При някои групи йерархията се поддържа с 
физическо насилие (например при повечето улични банди), при 
други решаващи са възрастта и социалното положение, при трети 
инструмент за регулация на груповите отношения е основно 
вербалната агресия (например при хип-хопърските банди), при 
трети прианделността и йерархията се определят от наличието на 
общи интереси, споделени ценности и опит на лидера (например 
при книжните клубове, фен клубовете по фантастика и др.). При 
всички случаи медийното съдържание, като рисков фактор, зависи 
от това доколко насилието в него влияе пряко върху избраната 
групова динамика, върху формирането на правила и норми, върху 
разпределението на ролите.     

В детско-юношеските групи, поради психическата незрялост 
на членовете им, насилието често преобладава като фактор на 
всички социални равнища в йерархията. Враговете и отрицателите 
го използват, за да срутят авторитета на опониращата група, 
лидерите го използват, за да наложат своето превъзходство, нами-
ращите се на дъното на йерархията го използват срещу други 
членове, за да повишат социалния си статус във вътрешно-
груповата динамика.  
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Под насилие тук разбираме всякакви вербални и невербални 
прояви на агресия, които често са повлияни от културните послания 
на масмедиите. Ако 13-годишният неформалният лидер на хип-
хопърска «улична» банда подражава на своя кумир, който е 33-
годишен лидер на истинска улична банда в Ню Йорк, той няма как 
да използва разумни аргументи, за да утвържадава своя «алфа 
статус» в «квартала» и най-вероятно ще използва вербална агресия 
за сплашване с физическа саморазправа или прояви на физическо 
насилие с опасни инструменти като: боксове, бухалки, джобни 
ножчета, пистолети със сачми и други «оръжия», копиращи медий-
ното съдържание.  

В началото на тийндейджърската възраст емоционалното 
въздействие на семейната среда и на родителите значително 
намалява - това е период на бунт, в който индивидът търси своята 
собствена идентичност. Същевременно, емоционалната му незря-
лост го тласка в посока директно или индиректно копиране и експе-
риментиране с възприетите от медийните кумири поведенчески 
модели. Когато последните съдържат рискови фактори, те се 
пренасят директно върху поведението на тийнейджърите. Рязкото 
отдалечаване от авторитета на родителите, дори съпротивата срещу 
емоционалния контакт със семейството, които са толкова типични 
за тази възраст, предопределят значителното влияние на кумирите 
върху подрастващите, най-вече по отношение на бунта срещу 
статуквото, който може да се изразява чрез различни прояви на 
асоциално поведение, чрез посягане към забранени субстанции или 
чрез търсене на ранни сексуални контакти (Маджаров, 2001:14).  

Неумението да се включиш в група от връстници и съмишле-
ници или директното отхвърляне от страна на нейните членове 
създава чувство за изолация, несправедливост и умишлено натрапе-
на самота, които само увеличават рисковите фактори от проява на 
асоциално девиантно поведение. Чувството за отхвърленост и 
непринадлежност е особено ярко изразено при юношите, в сравне-
ние с другите възрасти. Именно то стои в основата на мотивацията 
юношите да са готови да понесат унижения, за да останат в групата, 
пред риска да бъдат отхвърлени. Налагането на задължителни 
правила и норми е свързано с пряка проява на рисковете от насилие 
и различни форми на агресия. Силната, почти болезнена потребност 
от самоутвърждаване и реализация в групата, произтичаща от 
преоткриването на собствената идентичност, стои в основата на 
рисковете за проява на криминално или девиантно поведение при 
подрастващите (Маджаров, 2001:30). Опасността на ролевите моде-
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ли в медийното съдържание е, че те рядко показват действителните 
последствия за извършителя. По този начин страхът от отхвърляне 
надделява над страха от наказание и поведението става рисково.  

При насилието, като част от груповата динамика на подраст-
ващите, се наблюдават няколко основни роли, в които индивидът 
рано или късно попада (Стаматов, 2008:27). Това са ролите на: 
инициатора насилник (субект или организатор), на помощника 
(съучастник), на ученика (последовател), на жертвата (обект), на 
защитника (провокатор) и на свидетеля (пасивен участник). Докол-
ко те ще са вдъхновени от ролевите модели при медийното съдър-
жание с насилие зависи от експозицията на участниците към това 
съдържание. Съвременните тийнейджъри прекарват часове наред в 
игри, в които техният «аватар» (или виртуалното им «Аз») избира 
стотици врагове; гледат десетки филми по телевизията, в киното 
или в интернет, където кумирите им извършват всевъзможни 
индивидуални, групови и масови актове на насилие, слушат музика, 
която призовава към вербална и физическа агресия, следят нови-
нарските емисии, където се прерпредават насилието чрез нехудо-
жествения, документален похват, иззложени са на примамливото 
психическо въздействие на рекламите и т.н.  

Възрастните, учителите, възпитателите, създателите на медий-
но съдържание, всички отговорни за този процес и за резултатите от 
него, са склонни да пренебрегват опасните последствия на така 
описаниет рискови фактори, внушавайки си илюзията за забавление 
и фаворизирайки новите  технологии, недостъпни за подрастващите 
в миналото (Стоицова 2004). Това води до опасни прецеденти, 
които не са наблюдавани само преди едно или две десетилетия. В 
основата им стои автоилюзията за «ефекта на третия човек», описа-
на в медийната психология като подценяване на въздействието на 
медийните послания и техните резултати, когато се отнасят до 
собственото дете или семейство и надценяването им, когато се 
отнасят до другите (Стоицова, 2004:292).   

Същевременно науката се опитва да навакса с пропуските в 
изучаването на новото медийно съдържание, но процесът на диги-
талната еволюция е толкова бърз, че резултатите от изследванията 
често губят своята актуалност само година или две, след своето 
публикуване, когато ежедневието започне да предлага съвсем нови, 
неизследвани преди това форми на интерактивна комуникация.     
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4. Превенция в семейната среда 
 
Анализите върху насилието, прехвърляно между поколенията, 

показват, че свидетелите на насилие у дома, в детсдка възраст, са 
най-податливи към рисковите фактори за прехвърляне на насилието 
от едно поколение към друго (APA, 1996:53). Повечето изследова-
тели откриват пряка връзка между семейната среда и действи-
телните прояви на насилие (Axelrad, 1965). Това навежда на 
заключението, че колкото и голям да е потенциалът на медийното 
насилие, рисковите фактори са съсредоточени основно в семейст-
вото и именно семейната среда е най-подходящият «терен» за 
превенция на рисковото поведение. Независимо колко екшън филма 
е изгледало едно осем годишно момче, вероятността то да се 
превърне в насилник над бъдещата си съпруга, като възрастен, 
значително нараства, ако е ставало свидетел на редовни побои на 
бащата върху майката.  

Независимо от това дали се увлича по музикални кумири, 
хвалеши се с многобройните си сексуални контакти или възвели-
чаващи моногмамията, едно момиче е по-склонно да има успешен 
брак и стабилно семейство, ако такъв е примерът на неговите 
родители и, най-вече на майката, в средата, в която то е прекарало 
своето детство. 

В този ред на мисли, медийното насилие може само да увели-
чава потенциала на рисковите фактори, но не и да ги създава 
автоматично, тъй като дори приказките за лека нощ на Братя Грим 
съдържат сцени на страх, ужас и подчинение, но децата са наясно, 
че действието там е «наужким» - нещо, което не може да се каже за 
отношенията между родителите в семейната среда.  

Друг аспект на превенцията в семейната среда е близостта 
между личността на майката и личността на бъдещия насилник 
(Bowlby, 1952). Продължителните отсъствия на майката в детство-
то, липсата на достатъчно физически контакт в най-ранните години 
или прякото отхвърляне от страна на майчината фигура са основни 
фактори, отклюващи девиатнтно, асоциално, криминално и всякак-
ви форми на патологично поведение (Naess, 1959). Депривацията от 
майчина любов в най-ранните детски години създава неспосбни на 
дълбока интимност и лична привързаност индивиди, отразява се 
пагубно върху чувството за състрадание, върху способността за 
социализация и личната самооценка. Всички тези черти са харак-
терни за насилниците.  
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Не по-малко значима е и ролята на бащата при отглеждането 
на бъдещия насилник. В болшинството от случаите тя е силно 
контрастна: фигурата на бащата е или наказващият, дисциплиниращ 
елемент от възпитанието, който компенсира майчината грижа, 
любов и всеотдайност, или напротив – всепрощаващият и прикри-
ващ злодеянията на свото дете могъщ закрилник. Проблемът не е в 
стереотипните модели, а в крайността на тяхното проявление 
(Weinberg 1958). Безопасна е единствено рамката, в която същест-
вува баланс между дисциплина и привързаност. Сериозните откло-
нения от този баланс създават рискови фактори за девиатно поведе-
ние при подрастващите. Особено важна тук е ролята на бащиния 
авторитет. Прекалено строгите (често безмислостни и дори брутал-
но физически) наказания създават директни предпоставки за раз-
витие на жестокост, социопатия и склонност към насилие у 
накзазваното дете, но същото важи и за прекалено либералното 
отношение или за директната липса на възпитателна бащина фигура 
в живота на детето. Когато бащината фигура липсва или е отхвър-
лена от семейството в ранна детска възраст, на по-късен етап 
подрастващите са склонни да отхвърлят ценностите и ограни-
ченията, които обществото налага и традиционно обвързва с нея 
(Bandura, A. and Walters, R., 1958).  

Цитираните по-горе класически изследвания на семейната 
среда върху подрастващите имат за цел да подчертаят още веднъж, 
че именно семейната среда съдържа основния потенциал да се 
използва като средство за превенция на медийното насилие върху 
подрастващите, вместо да се търсят методи за ограничаване на 
употребата на съвременните комуникационни технологии и 
средства за масова информация, която е неизбежна. Отгледаният в 
здравословна среда индивид е далеч по-малко склонен да копира 
отрицателните поведенчески модели, свързани с насилието в 
медиите. Подобно на примера с приказките за деца, даден по-горе, в 
съзнанието на всеки индивид стои ясното разграничение между 
истинското и реалното, а границата често минава между това, което 
се случва  извън семейството - на синия екран, на екрана на табле-
та, в компютърната игра и т.н., възприемано за недействително, за 
измислено, фалшиво и нереално - и това, което се случва в семей-
ството, възприемано за  напълно действително и пряко копирано 
като стандартен модел на поведение.  

Когато се говори за социализация при подрастващите, твърде 
малко са средсвата за превенция срещу отрицателното въздействие 
на медийното насилие извън семейната среда. Несъмнено масме-
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диите, компютърните забавления, развлекателната индустрия, 
интернет и социалните медии могат да играят важна роля при 
формирането на нагласи, мотивация за поведение и ценности у 
подрастващите, особено в етапа на бунт, свързан с тийнейджър-
ството, но те няма да имат полярна стойност или висока сетепен на 
риск, а характерът се формира в спокойна и здравословна семейна 
среда. Популярните нагласи и ценности, свързани с насилието и 
разпространявани в мас-медиите, могат да бъдат индикатори за 
социално приемливо поведение само тогава, когато липсват други, 
по-стабилни основи, заложени като критерии в семейното въз-
питание.  

Всеизвестен факт е, че видеоигрите, които изобилстват от 
сцени на насилие и жестокости влияят повече върху поведението на 
момчетата, тъй като момчетата са по-склонни да прекарват повече 
време в играене на компютърни игри. Такъв тип косвено внушено 
насилие, обаче, се проявява изключително рядко в социалните взаи-
моотношения, ако са налице предпоставките на солидна и стабилна 
семейна среда. Тогава компютърната игра е просто бягство от 
скуката в ежедневието, но не и стимул за мотивация на насилстве-
ните комплекси при социализацията. Пагубното въздействие на 
медийното насилие може да има сериозни ефекти върху социализа-
цията на подрастващите, които вече попадат в рисковите групи, 
например отгледаните в приюти или домове за сираци, които са 
лишени в своето детство от комфорта и сигурността на любящата 
семейна среда.   

Казано по друг начин, медийното насилие формира поведен-
чески модели предимно там, където липсват изградени вече такива. 
Медийното насилие трудно може да замести ценностите, придобити 
в здравословна семейна среда, макар да съществуват патологии и 
отклонения. Само в ограничени случаи и определени (неблаго-
приятни) условия медийното насилие може да послужи като ката-
лизтатор за поведение или нагласи, които превръщат личността в 
агресор. За целта е необходимо възпитание в насилие, което 
замества всички косвени източници на информация, на внушение и 
на външно образование, например за «нормалното» при секусал-
ните връзки или при контакта между двата пола. Под възпитание в 
насилие можем да разбираме както прекалено суровите физически 
наказания на детето, така и липсата на всякакви санкции за 
корекция на неговото поведение през формиращите години, които 
се изразяват в липсата на семейна среда.  
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5. Заключение 
 
Влиянието на медиите не е само отрицателно, но генерира 

рискови фактори, които в най-голяма степен засягат подрастващите, 
заради склонността им да се влияят безкритично и да формират 
поведенчески модели на базата на подражанието, без да притежават 
изградена ценностна система за сравнение и подбор. Именно 
медиите, като групово понятие, стоящо зад информационната среда, 
формират ценностната система на подрастващите в съвременното 
общество.  

Безспорно сред рисковите фактори най-голямо значение има 
насилието, с което медийното съдържание изобилства в търсенето 
на сензация – от вечерния новинарски блог, през видео игрите, до 
сюжетите в почти всички съвременни кино жанрове.  

Превенцията може да се търси основно в семейната и образо-
вателна среда, заради влиянието на родителите и преподавателите 
като основни авторитети в еволюционното развитие на подраст-
ващите. Успехът, в повечето случаи, зависи от осъзнатост и позна-
ване на съществуващия проблем, което прави необходимостта от 
подобни изследвания още по-голяма.  
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Резюме: Докладът представя концепцията „Пирамида на успеха“ и 

връзката между родители, деца и треньори в тениса. Целта на 
концепцията е успешна спортна реализация чрез личностно развитиена 
състезателите по тенис на корт. Описва фазите, през които родите-
лите преминават когато наблюдават децата си как тренират. Текстът 
показва проблемите, възникващи във взаимоотношенията между родите-
лите, децата и техните треньори. 
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Summary: The report presents the concept of “The pyramid of progress” 
and the connections between parents, children and coaches in tennis. The goal 
of this notion is to achieve successful sport realization through the personal 
development of tennis players. It describes the phases that parents go through 
when they are watching their offspring practice, as well as observing parenting 
behaviors and parenting styles on the tennis court. The text shows the problems 
that arise in the relations between parents, children and their handlers. 

Keywords: pyramid, progress, parents, children, tennis 
 
1.Увод  
При изграждането на успешна спортна реализация от огромно 

значение са взаимодействието между родители, деца и треньори. От 
една страна е връзката между родител и дете, от друга между 
родители треньор, а от трета – между треньор и дете. Тези 
взаимоотношения изграждат стабилната основа на „Пирамидата на 
успеха“ и водят до успеха, към който всички - родители, деца, 
треньори, се стремят.Тези отношения следва да се основават на 
разбиране и отзивчивост между децата и родителите, на доверие и 
компетентност между родители и треньори и на взискателност и 
забавление между треньорите и децата. Балансът между трите 

mailto:magijtodorova@gmail.com
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компонента на основата е изключително деликатен. Изисква се 
зрялост, осъзнатост и професионализъм. Това е много сложно, 
когато ролите на треньор и родител съвпаднат. Основата вече не е 
стабилна и това пречи на спортната реализация. Целта е да се 
подтигне успех в спорта, като процес на личностно развитие на 
състезателят по теннис на корт.  Това са сложни взаимоотношения, 
зависещи от много и разнообразни фактори.  

 
2. Връзката между родители и деца спорта тенис на корт 
 
Връзката между детето и родителите е изключително важна за 

развитието му. ”Тя може да помогне на детето да стане това, което 
иска да стане, но може да причини и много болка, отчаяние, 
несигурност, отчужденост, враждебност и по този начин да се 
отрази на целия живот.“ (Stamatov, 2000, p. 392). Всичко започва с 
избора на родителите какъв спорт да тренира детето им. Те са 
водени от добри намерения и целта им е да се спортува за здраве. 
„Спортът е специфичен социален феномен, „една социална 
реалност, която присъства в животът на отделния човек, в живота 
на отделното общество, в живота на съвременната цивилизация“ 
(Ст. Цонев, 1994)“. (Т. Янчева)“. Родителите избират детето им да 
тренира тенис на корт поради много различни причини. „Тенисът е 
спортна игра с вариативност на двигателната дейност.“ (Penchev, 
1984,p.6 ). Според Todorov and Lazarov (1967, p.142) тенисът е 
типично единоборство. Съвременният тенис се определя като 
конфликтна игра, характерна със своята сложност от една страна с 
контрола над физическата дееспособност, баланса, и специфичните 
движения на тялото, за да се отиграе ефективно топката, а от друга - 
с психичната си многопластовост. 

Когато родителите доведат детето на корта обикновено чуваме: 
„Няма да става състезател“. Наблюденията от практиката показват 
два основни проблема: 

1. Родителите не са запознати и не разбират психичното 
развитие на децата в различните възрастови периоди и имат свръх-
изисквания към децата си. 

2. Според родителите треньортът по тенис на корт трябва да 
разбира от всичко: техническа, тактическа, кондиционна, 
психологическа подготовка, хранене и възтановяване. 

Всеки един родител минава през три фази, когато детето му 
започне да спортува тенис на корт: 
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1. Фаза на интерес и еуфория. Родителите с интерес наблю-
дават тренировките и с еуфория следят напредъка на детето. 
Гордеят се с положените усилия, споделят с роднини и приятели. 

2. Фаза на учене и недоволство. През този етап, гледайки 
отстрани родителят недоумява как е възможно на детето да му е 
трудно да изпълни някой удар или „елементарно“ движение. На-
блюдава се недоволство към детето, а в последствие и към тре-
ньора. Започват да следят спортните изяви на професионалистите, 
да четат статистики и се самообразоват. Тук е характерно за-
дълбочаващото се недоволство, защото родителите започват да 
правят сравнения с по-напредналите деца в спорта и професионал-
ните състезатели, тъй като всеки родител‚ „вижда“ потенциала на 
детето си и иска да го развие. 

3. Фаза на компетентност и усъвършенстване. Характерно за 
тази фаза е, че родителят е убеден, че познава най-добре соб-
ственото си дете, най-точно и ясно може да му обясни спецификата 
на даден удар или да го мотивира да става все по-добър тенисист. 
Това, което наблюдаваме от практиката е подвикване към детето 
през оградата по време на тренировките: по-често критикуват, 
отколкото хвалят изпълнението; започват да дават съвети на 
треньора как да учи детето им, а част от тях официално разрешават 
да се карат, наказват и бият децата им. Родителите започват да 
организират срещи между децата като за предпочитане е детето им 
да играе с по- напреднало в тениса дете, за да може „ да го дърпа 
напред“. 

Детето трудно се справя с повишените изисквания и това води 
до тренировки у дома, а в последствие и на корта, особено ако 
родителят е практикуващ. Следват първите състезания - „ за какво 
тренира, ако не покаже какво е научило“ . От това следват два пътя: 
детето губи състезанието- не оправдава очакванията; детето печели 
състезанието- оправдава очакванията. Изводът, който правят 
родителите и в двата случая е един и същ: нужни са повече 
тренировки. В първият случай да се усъвършенстват уменията, за да 
може да побеждава, а във втория- да се затвърдят уменията и да се 
повтори успеха. Тренировките започват - повече и с по-голямо 
натоварване за детето, което няма да става състезател. Реалността е, 
че за да участва в състезание детето трябва да бъде картотекирано 
като състезател. До тук са тренировките за здраве. В този момент 
спорта се превръща в работа за детето, под непрекъснато напре-
жение, всеки удар се следи и анализира.  
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2.1. Родителски практики и стилове на възпитание 
 
Родителските поведения, който най- често се наблюдават в 

тениса на корт са: култивирано възпитание, свръхродителство, нар-
цистично родителство,строго родителство, отровно родителство. 

„Родителските практики оказват директно въздействие върху 
резултатите от социализацията на детето.“ (Totkova, 2012, p. 44). 

(1) Култивирано възпитание - родителите се стремят да развият 
по всички възможни начини талантите на детето си: много извън-
класни и допълнителни занимания. 

(2)  Свръхродителство – родителят контролира всеки аспект от 
живота на детето, стараейки се да разреши всичките му проблеми, т. 
нар. „родител- хиликоптер“ : премахва всички препядствия от пътя 
му. 

(3)  Нарцистично родителство – родителят използва детето, за 
да удовлетвори собствените си нужди. 

(4) Строго родителство: строга дисциплина в отглеждането, 
прилага се предимно от  бащата. Смята се, че детето учи най- добре 
чрез стимулите награда- наказание. 

(5) Отровно родителство  изцяло се  потиска самостоятелността
, пренебрегват се нуждите на детето. 

По-рядко наблюдавани са: 
(6)Наказващо родителство, при което се прилагат наказания, 

заплахи и санкции. Връзката родител- дете почти не съществува.  
(7) Положително родителство:  родителят напътства и насочва 

детето си. 
„Категорията родителски стил е психологически конструкт, 

обясняващ типичните стратегии, които родителите прилагат в 
отглеждането на детето (Baumrind, 1971). Повечето стилове са 
смесени и се модифицират в хода на порастване и развитие на 
детето.“ (Totkova, 2012, p. 41). Според теориите двете основни 
измерения са: „родителска взискателност и родителска отзивчивост 
(Maccoby & Martin, 1983). Родителската взискателност включва 
нуждата на родителя от налагането на контрол и моделиране на 
поведението на детето, степента на намеса в действията му и 
поставянето на изисквания. Родителската отзивчивост, от своя стра-
на, обхваща степента на обгрижване на детето, топлината, която то 
получава, способността на родителите да са съпричастни, приемащи 
и ценящи индивидуалните нужди, желания, разбирания и чувства на 
детето.“ (Totkova, 2012, p. 43) Обособяват четири различни роди-
телски стила: 
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1. Авторитетнитят стил се характиризира с нагласите на прие-
мане и нагласи на разбиране – родителите са толерантни към 
мнението и желанията на детето с емоцинална топлота, отзивчи-
вост, не налагат със сила своето мнение, не се стремят да подчинят 
детето, опитват се да разберат гледната му точка, изслушват го, 
откликват на преживяванията му. При този стил децата са социално 
компетентни, отговорни, имат положителна самооценка, добър 
самоконтрол, дружелюбни са, добре се справят със стреса, ориенти-
рани са към успеха, с високо ниво на активност,към другите се 
отнасят с топлота и загриженост. 

2. Авторитарният тип родители са: ограничаващи, наказващи, 
изискват от децата да следват указанията, да уважават работата           
и усилията. Те поставят много ограничения, упражняват силен 
контрол, изискват уважение и подчинение. Основната нужда е от 
доминиране, дори и неосъзната. Може да се прояви под различни 
маски: „прекалена доброта“, „свръхгрижовност“, „мъченичество“- 
аз толкова неща правя за теб, а ти не се стараеш дори, „натраплива 
преданост“- родителите вършат всичко вместо детето, всеотдайни 
са, олицетворение  на добротата и държат да се знае от всички. Този 
стил води до: подчинение, унижение, изтощение, безцелност, лесно 
раздразнение, недружелюбност, стресираност, социална некомпе-
тентност, отнемане на възможността на детето да поеме отговор-
ност за своите действия. Тези деца са тревожни, безинициативни, 
силовите методи на дисциплина ги прави по-агресивни, напрег-
нати, наблюдава се страх, потиснат гняв, угризения, вина, лъжи и 
напрегнатост. 

3. Резрешаващ стил – родителят се интересува от децата си и 
преживяванията им, но не упражнява контрол, няма изисквания, не 
поставя ограничения, смятайки че, ако има топлина към децата, те 
ще развият креативността си. Децата на този тип родители израст-
ват социално некомпетентни, със слаб самоконтрол, не уважават 
другите, с желание за незабавно задоволяване на желанията им, не 
са популярни сред връстниците си, с ниска самоувереност, лесна 
раздразнителност, импулсивни са, лесно раздразнителни и трудно 
възвръщат доброто си настроение. На лице е стремеж към доми-
ниране, безцелност и загуба на ориентация към постижение. 

4. При неглижиращ стил родителите не се интересуват от 
живота на децата си, не знаят много за децата си и тяхното 
поведение, интереси, приятелства и проблеми. Това води до слаба 
социална компетентност, слаб самоконтрол, импулсивност, тревож-
ност, агресивност и ниска самооценка, не могат да се справят със 
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своята независимост. Убедени са, че в живота на родителите им има 
по- важни неща от тях самите, в по- късна възраст могат да имат 
проблеми с алкохола. 

„Спортната среда е специфична.“ (Iancheva, 2004, p. 15). 
Адекватното разбиране на човека, поведението и дейността му е 
възможно само при изучаването му в неговата цялост и среда на 
функциониране. 

 
2.2. Психичното развитие на детето  
 
От гледна точка на психологията в различните възрасти детето 

се намира в различни етапи от своето развитие и с това следва да се 
съобразяват, както треньори , така и родители. Обикновено за първи 
път децата идват на корта на възраст между 4 и 7 г., по-сериозно 
започват да тренират между 7 г. и 10 г. възраст. 

В етапът на предучилищна възраст от 3-6 г., когато за първи 
път ги записват на  спорт, доминираща за децата е играта. За да се 
развие логиката на детето от голямо значение е общуването с  
възрастните. През този период се формират връзките и отношенията 
между предметите и явленията. Има сходство в развитието на 
внимание, памет и въображение – с непроизволен характер са. За-
почват да се оформят първите морални потребности. От огромно 
значение за децата е признанието от страна на възрастните и 
другите деца. Отношенията с тях са източник на емоционални пре-
живявания и започва обособяване на самосъзнанието, самооценката. 
Оформя се общата схема на Аз-образа: вътрешният свят на детето. 
На 6-7-г. възраст започва ориентиране на детето към възрастни 
извън семейството – учители, треньори, други възрастни от 
роднинския и приятелски кръг. В този период много важни за 
формиране на волята са: „активното отношение към препядствието, 
мотивацията за постижения, самостоятелно взетите решения, 
поемането на отговорност за собствените действия и постъпки“ 
(Hristova, 2015, p. 124), планиране на собствената дейност. 

През следващият възрастов етап от 7 г. до 10-11 г., начална 
училищна възраст, от игра се преминава към учене. Относно 
вниманието децата все още трудно се концентрират за по- дълъг 
период от време. Преобладава неволевата памет. Мисленето се 
характеризира с с две фази: 1) нагледно-действен анализ и на-
гледно-образен анализ и 2) когато се заражда формално-логичното 
мислене, към трети клас. Въображението бива: репродуктивно – 
„възсъздаващите образи много неясно охарактеризират дадения 
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обект, те са бедни на детайли и неактивни“ (Hristova, 2015, p. 128)  и 
продуктивно - обработка на образният материал и създаване на 
нови образи. На ниво самосъзнаване са самопознанието и форми-
раната Аз-концепция, самооценката и претенциите, самоконтрола и 
саморегулацията. В емоционално-волевата сфера емоциите са по- 
осъзнати, има сдържаност в поведението, устойчивост на чувства  и 
действия. Появява се волевото поведение. То зависи в голяма 
степен от възрастните в началото, а на по-късен етап от личните 
потребности, интереси и мотиви. В този възрастов период се 
формират качества като: самостоятелност, упоритост, самоконтрол, 
самоувереност. 

 
3. Обобщение 
 
Децата, които тренират тенис на корт се занимават и с други 

дейности като: пеене, свирене на музикален инструмент, балет, 
уроци по български език, математика, английски или друг чужд 
език, рисуване, плуване, лека атлетика, театрална школа, шах, 
спортна гимнастика, стречинг. Голяма част от тях посещават  пове-
че от две извънучилищни занимания. Някой от тях са заети от рано 
сутрин до късно вечер и във всяко едно отношение се изисква от 
тях концентрация, мотивация и максимално постижение. Хранят се 
и се преобличат на задните седалки на колите.Тенисът на корт е 
един от малкото спортове, където има такова директно вмешат-
елство на родителя, без компетенции в обучението на детето и 
работата на треньора. Семействата са изцяло отдадени и подчинени 
на графика на детето. В процеса се включват роднини, приятели и 
служители - чичовци, лели, братовчеди, братя, сестри, баби и 
дядовци на децата, съседи, приятели на родителите, служители на 
родителите като шофьори, детегледачки, подръжка и охрана, за да 
успеят децата да присъстват на всички дейности. Семейни почивки  
се планират в зависимост от състезателния календар. Деца на 10 г. 
се състезават в международни турнири, пътува се на стотици кило-
метри за участие и това се смята за семейна почивка. Възстано-
вяването отсъства или е на много ниско ниво. Колкото по-успешно 
се представя детето на корта, толкова повече се увеличава нато-
варването във физическо и психическо отношение. В последствие 
се налага се индивидуалното обучение, което води до допълнителни 
уроци, за да се вземат изпитите и намалени контакти с връстниците. 
Контактува се най-вече с родители, треньори, частни учители и 
други трениращи. 
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4. Заключение 
 
Обучението по тенис на корт се финансира от родителите. 

Според тях това им дава право да определят честотата и начина, по 
който да протичат тренировките. Треньорите, които не са съгласни 
с исканията на родителите, няма как да противодействат. Детето се 
мести при следващият треньор, който ще се подчинява. Важен е 
успехът, понякога с цената на всичко. Няма авторитет, в които 
родителите да се вслушат за комплексната спортна подготовка на 
децата съобразена с нивото им на психично развитие. По света 
психологът е част от треньорския екип, както кондиционния тре-
ньор, кенезитерапевта, диетолога. При нас се разчита треньорът по 
тенис да разбира от всичко. Прекомерното натоварване и липсата на 
адакватен хранителен режим крие рискове от травми. Годините 
тренировки водят до контузии. В тези случай освен физиотерапия, 
възтановяване и почивка е изключително нужно да се работи с 
психолог. Ролята на психолога е да дава баланс в отношенията 
между родители - състезатели - треньор в спортна среда. От това 
следва психологът да е в пряк контакт с всички участници.   

„Най-голямата грешка, която родителите могат да направят, е 
да изказват на глас очакванията си, вместо да прекарват добре 
заедно времето си. Колкото по-рано детето започне да играе заради 
родителското одобрение или за да се поддържа хармония в 
семейството, неговата мотивация и наслада от играта ще намаляват 
с времето, независимо колко талантлив играч е то. Много млади 
играчи са били отблъснати от тениса от своите родители. Много 
големи таланти са били погубени в този процес.“ (Bollettieri, 2007, 
p. 333) 

Успехите или неуспехите на арената на спорта влияят върху 
самооценката на детето. „Постижения чрез посредник“ е синдром, 
обхващащ широк спектър от поведения на родители и треньори, 
започващ с нормална гордост и завършващ с експлоатация и 
жестокост. Децата носят бремето на отговорността пред околните и 
постоянния стрес изкуствено наричан среда на развитие, характе-
ризираща се с много ограничения в този вид дейности, които са 
явяват основни за децата - игра, комуникативната и образователна 
дейност.“(Sadovnichii, 2011, p. 94). 
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проблема, социална среда, анализ на ситуацията в класовете 
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В научното съобщение се разглеждат характерни за съвре-

менното общество тенденции в отношенията между младите хора. 
Децата на ”новото време” в своите действия проявяват по-голяма 
самостоятелност и инициативност. Те все повече се различават 
помежду си и в различни ситуации, проявяат своите личностни 
качества, обособени от тяхната социална среда, произход, различни 
ценности и езици. Така те стигат до неразбирателство и конфликти 
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в своето общуване, а понякога и в изявена форма на агресивно 
поведение.   

Измеренията на насилието между децата се изразява във: 
* ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ - причиняване на телесна повре-

да, включително причиняване на болка или страдание. 
- различни по вид и цвят натъртвания; 
- неправдоподобни или объркани обяснения за травмите; 
- безпокойство и крайности в поведението-от агресивност до 

пасивност; 
- лоша представа за себе си; 
- влошаване на здравословното състояние, което включва 

прилошавания, главоболие, отпадналост. 
* ПСИХИЧЕСКО НАСИЛИЕ-това са всички действия, които 

могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и 
развитие на детето като подценяване, подигравателно отношение, 
заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на 
отрицателно отношение, като и неспособността на родителя, който 
полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда. 

ТОРМОЗЪТ е форма на насилие, която се определя като сбор 
от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени 
към един и същ ученик от страна на един ученик или група. 

ТОВА Е: 
* Злонамерена проява, която има за цел да нари или унижи 

дете. 
* Извършва се от позицията на силата. 
Проявите на ТОРМОЗ най-общо могат да бъдат разделени на 

следните основни групи: 
* ФИЗИЧЕСКИ ТОРМОЗ-блъскане, щипане, разрушаване, 

удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение. 
* ВЕРБАЛЕН ТОРМОЗ - подмятания, подигравки, унижения, 

заплахи, обиди. 
* ПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ - подмятане, подиграване, закача-

не, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, 
кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско 
следене.  

* ВИРТУАЛЕН ТОРМОЗ 
- детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да 

контактува с връстниците си. 
- агресивно поведение или поведение, насочено към привли-

чане на вниманието, упорито непослушание, самонараняване. 
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- внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или 
нивото на развитие на детето. 

- бягане и криене, включително зачестили бягства от училище. 
- загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, 

ниска самооценка. 
- психосоматични симптоми. 
- обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения 

по мобилен телефон, електронна поща, Skype или  Facebook. 
- разпространяване на материали, които уронват достойнството 

на детето или го унижават 
- снимането на детето с мобилен телефон или свободното 

разпространяване на снимки, видео в интернет или други канали без 
негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи. 

* СОЦИАЛЕН ТОРМОЗ - избягване ,игнориране, изключване 
от действителността, одумване и  разпространение на злобни 
слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения 
с децата, обект на тормоз, изолиране. 

На основата на дългогодишни систематични наблюдения от  
2011 г. до 2017 г. в СУ Йордан Йовков – Русе и проведено 
изследване на тема: “Противодействие на тормоза в училище” са 
направени изводи и препоръки за  бъдещата работа на психолози и 
педагогически съветници, да се дадат необходимите препоръки на 
класните ръководители за преодоляване на проявите, на агресия в 
училище. 

Проведена е анкета с общо 255 ученици от 2-12 клас за цялото 
училище, 30 родители, активисти на класовете в родителските 
активи и  10 членове от Обществения съвет на училището.  

Анкетата бе проведена в 11 класа. Паралелките бяха избрани 
на произволен принцип. Включени са и класове, където се 
наблюдавани агресивни прояви. 

* Целта на анкетата е да се направи оценка на проблема с 
агресията, насилието, тормоза в училище, да се прецени микрокли-
мата, да се проанализира, тормоза в училището, да се прецени 
микроклимата, да се проанализира резултата от превантивната 
дейност, училищната компетентност и готовност за справяне и 
недопускане на явлението. 

* Да се установи и характеризира ценностната ориентация на 
учениците и ролята на учителя в помощ на децата станали жертва 
на агресивно поведение. 
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* Да се изследва характера на най-често срещаните конфликти 
в училищната среда, да се установят източниците и начините за 
преодоляването им.  

 
На учениците са предложени анкети в съответствие с 

възрастта: 
1. вариант-за деца от 2-7 клас /135 ученици/ 
2. вариант-за ученици от 8-12 /120 ученици/ 
 
На въпроса: “Считаш ли, че в твоето училище своевре-

менно се вземат мерки срещу агресивното /недоброжелателно/ 
държание на учениците?” 

*91% от учениците от начален етап отговарят, че в училището, 
което учат  се вземат мерки срещу агресивното държание, 83% от 
прогимназиален и гимназиален етап  отговарят, че учителите и 
ръководството на училището   своевременно  предприемат мерки 
срещу агресивното поведение на учениците в клас. 

*17%  отбелязват, че не се вземат мерки срещу агресивното 
поведение и проблемите остават неразрешени. 

 
На въпроса: “Ако си станал свидетел на агресивни дей-

ствия в училището, къде се е случило това?” 
*64% от малките ученици посочват класната стая. 
*24% определят коридорите, като място където се проявява 

насилие. 
*10% тоалетните. 
*4% занималнята. 
*9% съблекалните. 
*16% посочват двора на училището. 
*4% са наблюдавали агресивно държание пред входа на учи-

лището. 
*30% от големите ученици посочват класната стая. 
*35% определят коридорите като място, където се проявява 

насилие. 
*15% от големите ученици определят лавката като място, 

където се проявява агресивно поведение. 
*13% посочват съблекалните. 
* 27% са наблюдавали агресивни прояви пред двора на 

училището. 
Данните показват, че в класните стаи коридорите, двора, входа 

на училището и тоалетните са местата, на които трябва да обърнат 
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внимание преподавателите, дежурните учители, учителите по ФВС, 
дежурните ученици, за да не се допуска агресивно поведение. 

 
На въпроса: Имали  агресивни прояви в твоя клас? 
*38% отговарят от малките ученици потвърждават наличие на 

агресивни прояви в техния клас. 
*14% отричат, че има наличие на агресивни прояви в техния 

клас. 
*50% от учениците от начален етап са  дали отговор: понякога. 
*10% от учениците в горния курс констатират, че има 

агресивни прояви в класа. 
*62% от учениците отричат наличие на насилие в класа. 
*29% отбелязват от IX до XII клас отбелязват отговор 

понякога. 
Има голяма разлика между резултатите на учениците от на-

чалния етап и горния курс. Вероятно, причината е в това, че мал-
ките ученици не винаги разграничават агресивното поведение от 
закачките и непреднамереното и нетолерантно поведение. 

 
На въпроса: Ако твоят отговор е да, в какво се изразява 

подобно поведение? 
Отговорите на въпроса дават информация относно характера 

на агресивните действия. 
Учениците от 8-12хклас дават следните отговори: 
*26% свързват насилието с обиди, заплахи. 
*13% с причиняване на физическа болка. 
*23% с целенасочен психически тормоз/подтисничество, 

унижение, манипулиране/ 
 
На въпроса: Ако се е случвало да има тормоз, насилие в 

твоя клас, децата, които Ви тормозеха бяха /момчета, 
момичета/? 

*63% от малките ученици са посочили момчетата като по-
агресивни. 

*37% -посочват момичетата. 
*35% от учениците в горен курс са посочили момчетата като 

по-агресивни. 
*33% сочат момичетата. 
Резултатите показват, че в начален етап момчетата са по-

склонни към агресия, при по-големите ученици разликата е 
незначителна. 
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На въпроса: Случва ли се твои съученици да се държат 
грубо с теб?  

*21%- от малките ученици отговарят с да. 
* 39% - с не. 
*42 %- отбелязват отговор понякога. 
*5% -от учениците от горния курс отговарят с да 
*86% - с не. 
*12%-отбелязват отговор понякога. 
 
На въпроса: В какво се проявяват твоите действия при 

наличие на агресивното държание от страна на съучениците 
ти? 

Учениците от 2 до 7 клас отговарят по следния начин: 
• Ще потърся възрастен за помощи или съвет -48%. 
• Ще помоля съучениците си да изчакаме класния ръко-

водител, вместо да се караме-31% 
• Ще се опитам да успокоя съучениците си-41% 
Ще пренасоча вниманието на съучениците си към забавни 

занимания и подходящи за междучасието игри-14% 
Учениците от 8-12 клас: 
*35% остават пасивни, в ролята на наблюдател. 
*33% се опитват да спрат агресивните действия. 
*22% говорят със съучениците си, които се задържат 

агресивно. 
*21% търсят други варианти за разрешаване на проблема. 
От посочените резултати е видно, че учениците имат нагласа 

да търсят разумни начини за разрешаване на проблемните ситуации. 
 
На въпроса: Ако има насилие, тормоз към теб или твои 

съученици, към кого се обръщаш за помощ или съвет? 
Учениците от 2-7 клас отговарят, че: 
* 74% -търсят помощ от класния ръководите. 
*36% - от семейството си. 
*20% - от дежурните учители. 
*15% - от педагогическите съветници. 
*24% - от приятелите си. 
*18% - от администрацията. 
Учениците от 8-12 клас отговарят, че: 
*30% - търсят помощ от класния ръководител. 
* 34% - се обръщат към своето семейство. 
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* 48% - към приятелите си. 
* 7% - към дежурния учител. 
*1% - към администрацията. 
*8% - към педагогическите съветници. 
 
Учениците от началния курс изпитват необходимост да потър-

сят съдействието на класните ръководители и споделят проблемите 
си в семейството. Търсят помощ и от дежурните учители. 

Учениците от гимназиалния курс се опитват самостоятелно да 
се справят с проблемните ситуации, но имат нагласа да търсят 
съдействие от класните ръководители, приятелите, от семейството, 
в зависимост от спецификата и сложността на проблемната ситуа-
ция, в която се намират. 

 
На въпроса: Смятате ли, че обсъждането на теми, свързани 

с насилие и тормоз в часа на класа, ви помагат? 
*87% от малките ученици считат, че разговорите с класния 

ръководител помагат за намаляване на агресивното поведение. 
* 10% - мислят, че при подобни разговори не се постига 

необходимия резултат. 
* 40% - от по-големите ученици утвърждават, че обсъждането 

на теми, свързани с насилие и тормоз в часа на класа, помагат за 
осъзнаване на проблема. 

* 33% - считат, че помага за разрешаване на проблема. 
* 30% -помага за изграждане на добронамереност в отноше-

нията в класа. 
* 36% - не виждат полза от проведените часове на класа. 
Намирането на правилно решение, постигането на компромис е 

може би най-оправданото действие въпреки, че временният 
компромис няма траен характер, но дава възможност да се осъзнае 
собствената позиция, да се изгради умение за отстъпки, откриване 
на собствените грешки и така да се търси взаимно приемливо 
решение. 

Според мнението на учители и родители заобикалянето на 
конфликта-временното му отлагане за по спокоен анализ на 
фактори, мотиви и причини е не решаване, а забавяне на решението. 
Приспособителната стратегия, която води до конформизъм на по-
слаба страна, нарушава самочувствието на децата, водещ мотив на 
отстъплението е страхът, а всичко това действа разрушително на 
детската психика. 
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Мнението на учители, кл. ръководители, психолози и родители 
конфликтите в училище се пораждат, заради алчността, омразата, 
враждебното отношение един към друг в училище. Разликата в 
социалните различия поражда, завистта и други отрицателни 
явления, които разрушават, както обществото, така и училищната 
атмосфера. Тези чувства и емоции  предполагат насилие, физически 
и психически страдания, заплахи и други, които пораждат стрес у 
учениците, който блокира мисленето им, демотивира обучението и 
възпитанието им. 

Родителите в отговорите си са загрижени, отчаяни, отчуждени 
и обезокуражени от несправедливостите, от агресия, домашно 
насилие или самоунижение, нихилизъм и параноични цели. 
Родителите не са готови и не знаят как да общуват с децата си, не 
осъзнават важността на системния контрол.   

С новите промени в законодателната система от  01.08.2016 г. в 
МОН във всяко училище се въведоха комплекс от превантивни 
мерки на три нива: 

• Класна стая/паралелка. 
• Училище. 
• Общност. 
 
Създаване на училищен координационен съвет за справяне с 

насилието – съветът се ръководи задължително от заместник-
директор и включва училищен психолог, учители, ученици и 
родители. 

 
Целта е да се говори открито за тормоза и да се формират у 

децата нагласи и социални умения, недопускащи насилие като 
например емпатия, толерантност и уважение към различията, 
решаване на конфликти и др.  

Детето трябва да почувства доверие и сигурност от институ-
цията в която учи, а именно: 

* Формулиране на общо училищни ценности и правила, които 
да бъдат част от училищната политика. 

* Договаряне на единен механизъм, включително разписани 
ясни отговорности, за реагиране при всяка проява на тормоз и 
насилие. 

* Прилагане на програми за развитие на личните и социални 
умения на децата. 
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* Подобряване на местата от дежурство с оглед обхващане на 
местата, в които на етапа на оценка е установена,  че се извършва 
тормоз. 

* Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и 
описана в единен регистър на училището, за да може да се проследи 
развитието на случая във времето и да се планира подходяща 
интервенция. 

* Гарантиране на конфиденциалност. 
* Въвеждане на защитна мрежа-правила за задължения на 

всички служители в системата, включване на родители и инсти-
туции. 

На базата на извършената оценка в началото на всяка учебна 
година се изготвя от училищното ръководство план за противо-
действие на училищния тормоз. Провеждането на анкетата дава 
възможност да се направи анализ и да се планират превантивни 
мерки и конкретни дейности в класовете, където са констатирани 
прояви на агресия. На базата на получените резултати може да се 
определи нивото и характера на агресивните прояви, местата, 
където се наблюдават агресивни прояви в училище. Всичко това 
предполага определени действия от страна на администрацията, 
класните ръководители, дежурните учители, родителите, психолози, 
изграждане на необходима политика на всяко училище, полагане на 
координирани и последователни усилия за предотвратяване на 
агресивното поведение, търсене на нови стратегии за борба с 
насилието, редуциране на агресивното поведение, формиране на 
благоприятен микроклимат в училищната институция. 
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Резюме: Една много наболяла тема се явява тази за насилието в 

училищата и не на последно място за жертвите на агресия. Настоящият 
доклад има за цел да представи изследване, с което да се установи  
разпространението на явлението тормоз в училище, сред съученици – в 
горна училищна възраст, в неговите основни форми – физически, вербален, 
социален и кибертормоз и как социалните взаимодействия, базирани на 
индивидуалните социални умения и социалната позиция в групата, му 
влияят. 

Ключови думи: агресия, агресивно поведение, тормоз, насилие в 
училище, насилник, жертва 

 
VIOLENCE AMONG STUDENTS IN UPPER GRADES 

 
Yuliya Hristova 

 
Abstract: One of the most pressing topics right now is one about violence 

in school and mostly about the victims of aggression. This report`s purpose is to 
present a research on the spread of the phenomenon “bullying in schools” 
amongst students in upper grades, in its main forms: physical bullying, verbal 
harassment, social, and cyberbullying. And how social interaction based on 
individual social skills and social position in group can affect it.   

Key words: aggression, aggressive behavior, bullying, violence in school, 
rapist, victim 

 
 
Увод 
„Насилие в училище сред ученици от горен училищен курс” 

разглежда една много наболяла тема – тази за насилието в 
училищата и не на последно място за жертвите на агресия. 

Целта на настоящото изследване е да се установи раз-
пространението на явлението тормоз в училище (сред съученици – в 
горна училищна възраст) в неговите основни форми – физически, 
вербален, социален и кибертормоз и как социалните взаимо-
действия (базирани на индивидуалните социални умения и социал-
ната позиция в групата) му влияят.  

mailto:juliaa_hristovaa@abv.bg
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Централно понятие в доклада е понятието „тормоз“. Един от 
първите изследователи на тормоза – Дан Олуеус1 определя раз-
ликата между нормалния конфликт и тормоза по следния начин: 
при нормалния конфликт никой от участниците в ситуацията не се 
опитва да придобие власт или контрол над другия или да привлече 
вниманието; при тормоза е различно „ученик е тормозен или викти-
мизиран когато той или тя е изложен многократно с течение на 
времето на негативни действия от страна на едно или повече други 
ученици“ с цел да се нарани жертвата емоционално и/или физи-
чески. Тормозът може да бъде злонамерен, но и нехаен и лекомис-
лен, тъй като децата възприемат подигравките като нещо без-
обидно, но все пак създаващо удоволствие. Благосклонното му 
приемане, от друга страна, може да допринесе за превръщането на 
тормоза в част от училищния климат. 

Агресивното поведение може да преследва различни цели. 
Тези цели могат да бъдат – стремеж да се влияе на ситуацията, да се 
властва над другите, да се изгради желаната идентичност, да се 
изрази протест срещу несправедливост или на наложените задъл-
жения.  

Юношеството е белязано от бурни промени и развитие в 
социалните отношения, когнитивните и емоционалните процеси, 
чувството за идентичност и разбира се измененията в тялото. 
Всъщност агресивността през юношеството стига своя пик и после 
отслабва, а това зависи от няколко фактора, като импулсивността и 
раздразнителността; устойчивостта на враждебни атрибуции; силата 
на самоконтрола; основата върху, която е изградена самооценката; 
емоционалната чувствителност, изразена в склонност да се изпитва 
дискомфорт, ранимост, безпомощност; неспособността да се отчита 
чуждата гледна точка и фиксацията върху миналият опит, погълна-
тост от минали неприятни събития и мисли за отмъщение.  

 
Хипотезите на изследването са формулирани както следва:  
№1 – Очаква се да се срещнат прояви на насилие, като най – 

често срещано да е словесното насилие, тъй като чуждите изслед-
вания показват, че с възрастта физическата агресия намалява и 
започва да преобладава именно словесната. 

№2 – Предполага се, че социалните умения на юношите влияят 
на положението им в класа и вероятността те да бъдат жертва на 

                                                 
1 Murphy, A. (2009) Dealing with bullying, New York: Chelsea House p. 14-16  
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насилие, съответно подрастващите, които имат проблеми в социал-
ните си взаимоотношения по-често от другите ще стават жертва на 
училищен тормоз. 

Предмет на изследването се явяват жертвите на тормоз и 
техните умения за социално взаимодействие, а обект на изследва-
нето са група от ученици от 11-ти клас, между 17-18-годишна 
възраст. 

 
Метод: 
Изследвани лица  
Настоящото емпирично изследване е проведено сред общо 23 

деца –12 момичета и 11 момчета от 11 клас от Варненска търговска 
гимназия „Георги Стойков Раковски” на възраст 17 – 18 години.  

 
Инструменти 
Методиката на изследването включва следните 

въпросници:  
1. Въпросник за оценка на тормоза в училищна среда на Cheng, 

Chen, Liu, Chen; 2011, публикуван в Educational and Psychological 
Measurement. (Development and Psychometric Evaluation of the School 
Bullying Scales: A Rasch Measurement Approach).  

Въпросникът в голяма степен е продължение на класическите и 
масово използвани въпросници за насилие. Той съдържа скали за 
физически тормоз, словесно малтретиране, социален тормоз и кибер 
тормоз като въпросите се задават в разбъркан вид.  

От въпросника е изключен въпросът за тормоз на база 
етнос/раса, тъй като групата е етнически и расово хомогенна.  

Въпросникът е съставен от 19 въпроса и предлага оценка в пет 
степенна ликертова скала, която обхваща от „0 – не ми се е 
случвало”, „1 – само един или два пъти”, „2 – два или три пъти 
месечно”, „3 – веднъж седмично” до „4 – няколко пъти седмично”.  

По този начин събраната информация служи за ориентир за 
общото преживяване на насилието в училище, при което всички 
изследвани лица са заявили, че макар и много рядко, но им се е 
случвало да бъдат обект на тормоз. Но в следващата обработка 
посочилите, че са тормозени само един или два пъти са отпаднали 
от групата на тормозените защото съгласно много изследователи2 за 

                                                 
2 Kljakovic, M, Hunt, C and Jose, P. 2015, Cheng, Chen, Liu, Chen; 2011  
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обект на насилие се смятат ученици, които поне 2 – 3 пъти месечно 
са били атакувани от съученици. 

2.  Въпросник за комуникативни умения заимстван от Interper-
sonal Communication Skills Test Psych Tests © 2015 PsychTests AIM 
Inc. | Psychology Today –  1991-2015 Sussex Publishers, LLC. 

Въпросникът съдържа скали за умение за слушане, разбиране 
на другите – емпатия, умение за изразяване/ говорене и асертивно 
поведение. Въпросникът съдържа 19 въпроса, на които се отговаря 
в пет степенна скала от ликертов тип, както следва – „0 – почти 
никога”, „1 – рядко”, „2 – понякога”, „3 – често” и „4 – повечето 
време”. 

3. Третият въпросник е Социометрична методика, чрез която 
се проследяват личните предпочитания на участниците в групата за 
съвместна дейност с техните съученици. Въпросите засягат избора 
за съвместни училищни дейности (подготовка на домашна работа, 
контролна работа, училищен проект); дейности за свободното време 
(за прекарване на ваканцията, посещение на плаж, екскурзия, парти 
и т.н.) и за решаване на проблеми (от кого биха взели пари на заем, 
с кого биха споделили проблемите си). 

Самата структура на тези детски групи представлява особен 
интерес, тъй като в нея се формират основни личностни черти и се 
придобиват важни лични характеристики. В същото време е и метод 
за изучаване на личността като член на социална група. Показва ни 
потоците от симпатии или антипатия в детската група и да ни 
разкрие неформалната й структура, структурите на взаимовлияние, 
взаимоподдръжка и взаимоотричане, а също така да ни даде точни 
данни за популярността и лидерството на нейните членове. Неин 
създател се явява Джейкъб Морено, който през 1938г. провежда 
първото социометрично изследване. 3 

Методиката съдържа 11 открити въпроса с възможност за 
даване на отговори, които не са ограничени, т.е. могат да бъдат 
избрани всички съученици, но все пак трябва да преценят своите 
взаимоотношения с другите деца.  

 
Резултати от изследването 
 
Интересни тенденции бяха видени в резултатите получени с 

различните методики, сега ще разгледам някои от тях. 
                                                 
3 Минчев, Б. (2000) Ръководство за изследване на детето, 1 част. София, Веда 
Словена – Ж.Г, с. 394. 
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В изследвания клас всички ученици заявяват, че поне един или 
два пъти са били обект на тормоз от свои съученици. Когато се 
пренебрегнат инцидентните прояви, отпадат 5 от лицата, които се 
възприемат като обект на тормоз, т.е. 80 % от изследваните ученици 
смятат, че са обект на тормоз от страна на своите съученици. 

Чуждите изследвания4 установяват следната честота на прояви-
те по видове сред подрастващите: най-често са среща словесния 
тормоз, следва социалното малтретиране, после е кибер тормоза и с 
най-малко прояви – физическия тормоз. Освен това, обект на 
училищен тормоз по-често са момчетата, а не момичетата (особено 
по отношение на физическия тормоз). В изследвания клас тенден-
цията е малко по-различна: най-малко са оплакванията за кибер-
тормоз; следва социалния тормоз; физическия тормоз и най-много 
оплаквания има за словесен тормоз. Отговорите могат да се 
интерпретират отново в контекста на чуждите излседвания, според 
които с увеличаване на възрастта се увеличава и словесната агре-
сия, за сметка на физическата, което се забелязва и в това изслед-
ване. По неясна е ситуацията със социалната агресия и кибер 
агресията. Малкото оплаквания за социална агресия (изключване от 
групата, препятстване участието в групови дейности и т.н.), както и 
негативни послания в кибер пространството могат да се дължат 
както на добри социални взаимодействия, така и на липсата на 
социален живот в класа (не може някой да бъде изключен от 
групова дейност, ако няма такава). Разлика има и при разделението 
по пол: при нашите ученици момичетата се оплакват от тормоз 
(включително физически) два пъти повече от момчетата 

Като цяло учениците оценяват високо своите умения за общу-
ване с другите: Когато разглеждаме отговорите давани от учени-
ците за комуникативните умения виждаме, че не съществуват 
съществени разлики между момичетата и момчетата. Изследваните 
лица оценяват най-високо уменията си за емпатия (да разбират 
другите), а най-ниско – уменията си за асертивно поведение. Когато 
се разглеждат резултатите по видове комуникативните умения за 
отделните изследвани лица, прави впечатление, че по-често се 
срещат много ниски стойности при умението за слушане и за 
говорене, докато за умението за емпатия и асертивното поведение 
са получени по-балансирани резултати. 
                                                 
4 IOM (Institute of Medicine) and NRC (National Research Council). (2014). Building 
capacity to reduce bullying: Workshop summary. p. 14; Kljakovic, M, Hunt, C. & Jose, 
P. 2015, p. 58 
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Социометричното изследване на класа дава представа за 
протичащите взаимодействия. Като положителна тенденция може 
да се отбележи, че всички ученици са били избрани поне веднъж от 
някой (т.е. няма абсолютни аутсайдери). Най-еднозначни и кате-
горични са отговорите за съвместни училищни дейности (изборите 
са на конкретни лица), докато за прекарване на свободното време се 
срещат отговори като „всички“, „приятели“ (дори „роднини“ въпре-
ки указанието да посочат хора от класа), а на въпросите, свързани с 
решаването на проблеми – най-често (в сравнение с другите 
въпроси) се среща отговор „никой“. 

 
Таблица 1:  Резултати на учениците от трите методики 

  тормоз  социални умения  социомет-
рия 

ИЛ 
№ пол 

ф
из
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ес
ки

 

сл
ов
ес
ен

 

со
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ал
ен

 

ки
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общо 

сл
уш
ан
е 
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ир
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е 

го
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ре
не

 

ас
ер
ти
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т 

общо 

ра
нг

 

по
зи
ци
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1 ж 0 0 2 0 0 9 13 12 11 45 17 2 

2 м 0 3 0 0 2 14 17 18 14 63 4 1 

3 ж 5 8 4 6 18 6 14 10 11 41 18 3 

4 м 6 13 5 4 21 8 12 13 11 44 18 3 

5 ж 0 3 0 0 2 8 15 15 12 50 9 2 

6 ж 0 5 0 0 2 5 13 14 11 43 15 2 

7 м 2 3 0 0 2 12 10 9 16 47 20 3 

8 ж 0 3 2 0 2 16 16 6 8 46 8 2 

9 м 2 10 2 2 14 12 15 6 9 42 23 3 

10 м 1 1 0 0 0 15 15 15 15 60 16 2 

11 ж 2 16 9 1 23 10 13 15 12 50 7 2 

12 м 2 4 1 0 0 9 8 7 13 37 5 1 

13 ж 7 25 12 3 42 5 13 14 8 40 14 2 

14 м 1 1 3 0 0 10 17 14 11 52 10 2 

15 м 5 4 3 0 10 9 13 15 15 52 2 1 
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16 ж 2 6 9 4 17 10 13 16 7 46 3 1 

17 м 1 1 0 1 0 8 15 14 16 53 21 3 

18 ж 6 10 7 6 26 13 13 9 12 47 11 2 

19 ж 2 5 2 0 4 13 13 14 10 50 23 3 

20 м 2 4 1 1 2 10 11 17 15 53 13 2 

21 ж 3 4 1 0 7 15 14 20 18 67 1 1 

22 ж 3 15 9 2 23 9 13 13 12 47 6 1 

23 м 4 3 3 2 9 5 10 11 9 35 12 2 

 
От таблично представените резултати може да се види, че 

учениците дали ниски стойности за комуникативни умения като 
цяло, при въпросникът за насилие в училище са изключени от 
групата, която би трябвало да е за децата подложени на тормоз. 
Това показва, че добрите комуникативни умения, водят до безкон-
фликтно разрешаване на възникналите проблемни ситуации между 
учениците в класа и има минимална опасност някои от тях да станат 
жертва на агресия. Както и някои изследователи споменават, че 
през юношеството физическата саморазправа намалява и те се 
опитват да се разберат чрез „думи”. Както казват и различни 
източници с покачването в по-горен курс, агресията на учениците 
спада. Естествено има и малки изключения, които се забелязват и 
тук.  

В таблица 1 се забелязват високите стойности на вербалния 
тормоз, което е възможно да се дължи на развитието им на вербал-
ните способности, като част от комуникативните умения. Следова-
телно е нормално при добре развити комуникативни умения, да 
съществува вербална агресия и при решаването на възникналите 
спорове да не се използва физическа груба сила, а по-скоро думи.  

Изследваното лице под номер 13 се откроява с най-високи 
стойности на вербална агресия, но и със сравнително ниски 
стойности за комуникативни умения спрямо другите деца. Но също 
така в социометричното изследване се забелязва, че е от избираните 
лица. Високите й стойности на вербална агресия е много вероятно 
да се дължат на половите различия, тъй като изследванията 
показват, че момичетата са склонни да проявяват в повечето случаи 
вербална агресия. Възможно е индивидът да има „изкривени” 
възприятия и преживявания за събитията и хората и по този начин 
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да формира непълноценни и често деструктивни стратегии за 
справяне, които включват агресивни действия. 

Връзката между тормоза и социалните умения може да се 
представи и графично. 

 
 

Графика 1: Тормоз и комуникативни умения 
 
В графиката се забелязва само един ученик, който е с еднакви 

нива на комуникативни умения и агресия, което е 0,04 % от общата 
извадка и не дава никакъв повод за притеснения за класа, но ще е 
добре все пак да се вземат мерки и да се започне работа с детето за 
намаляване на агресивността му и за подобряване на комуника-
тивните му умения. Както се и вижда – високите комуникативни 
умения са свързани с ниска агресивност.  

Този извод е по-категоричен за резултатите при момчетата 
(графика 1), докато при момичетата (графика 2) има и противо-
речиви данни. 
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Графика 2: Комуникативни умения съпоставени с агресията  
при момчетата 

 
На пръв поглед графиката изглежда огледална, но при вглеж-

дане се виждат някои различия. Добро впечатление прави, че нивата 
на комуникативни умения са на много по – високо ниво в сравнение 
с тези на агресията.  

По различно е положението при момичетата, където дори 
имаме пресичане на агресията с комуникативните умения, макар и 
само при един човек.  

Като цяло стойностите на комуникативните умения при 
момчетата са по – високи от тези на момичетата, а агресията също е 
по – ниска в сравнение с тази на момичетата.  

 

 
 

Графика 3: Комуникативни умения съпоставени с агресията при 
момичетата 
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На графиката на момичетата се забелязва повишаване на 
агресивните стойности и пресичане на двете криви. Но това са 
епизодични случаи и се предполага, че се дължат на женската 
емоционалност и реактивност.   

Може да се направи извод, че учениците в този клас не са 
агресивни, залагат на разговора и убеждението и само единици и то 
в много редки случаи дават воля на своите емоции, но тъй като 
притежават добри комуникативни умения не се стига до физически 
„сблъсък”. 

В изследвания клас, получените резултати чрез социометрич-
ната методика ни показват, че добрите комуникативни умения на 
даден ученик го правят по избиран от съучениците му за извърш-
ване на дадени дейности. Това се вижда и на графика 4.  

 

 
 

Графика 4: Съпоставка на комуникативните умения  
с позицията в класа 

 
Естествено е да има индивидуални различия, а и резултатите са 

базирани единствено на самоотчети, но ясно се откроява 
тенденцията за връзка на социални умения с позицията в класа и 
вероятността ученикът да стане обект на тормоз. 
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Таблица 2: Обобщени резултати по изследвани лица 
 

ИЛ № пол тормоз социални умения ранг позиция 

1 ж 0 45 17 2 

2 м 2 63 4 1 

3 ж 18 41 18 3 

4 м 21 44 18 3 

5 ж 2 50 9 2 

6 ж 2 43 15 2 

7 м 2 47 20 3 

8 ж 2 46 8 2 

9 м 14 42 23 3 

10 м 0 60 16 2 

11 ж 23 50 7 2 

12 м 0 37 5 1 

13 ж 42 40 14 2 

14 м 0 52 10 2 

15 м 10 52 2 1 

16 ж 17 46 3 1 

17 м 0 53 21 3 

18 ж 26 47 11 2 

19 ж 4 50 23 3 

20 м 2 53 13 2 

21 ж 7 67 1 1 

22 ж 23 47 6 1 

23 м 9 35 12 2 

 
Малко по-различни са резултатите на споменатата група от 

четири момичета (изследвани лица № 11, 13, 16, 22), които, от една 
страна, чрез взаимните си избори създават впечатление за по-добри 
позиции в класа, от друга страна, те генерират половината (по 
отношение на цялата група) от оплакванията за тормоз – по всяка 
вероятност, създали са си групово мнение по въпроса. При тях 
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комуникативните умения са с около средните за групата стойности, 
но с високи стойности са както оценката на тормоза, така и 
позицията в класа. 

 
Получените резултати като цяло потвърждават хипотезите. 
Както видяхме от данните за разпространението на училищния 

тормоз хипотеза № 1 бе потвърдена. Много от учениците заявяват, 
че са жертва на училищен тормоз и словесната агресия преобладава 
над останалите – физическа, социална и кибер агресия, именно 
защото с възрастта физическата агресия намалява, но започва да 
преобладава словесната. Това също така е възможно да се дължи и 
на развитието на вербалните способности и социалната компетент-
ност у юношите и със засиленото осъзнаване на неприемливостта 
на последиците от физическата агресия, което е свързано с разви-
тието на когнитивните способности и социалната компетентност. 
Но както видяхме от отговорите и графиките това не отговаря за 
силно агресивните деца. При тях физическата агресия се запазва във 
времето.  

Хипотеза № 2 също бе потвърдена. Социалните умения влияят 
положително на позицията/статуса на учениците в класа. Колкото 
по-добри комуникативни умения притежават, толкова те са по-
популярни сред съучениците си и биват повече избирани за раз-
лични дейности.  

Също така, комуникативните умения, когато са добре развити, 
(а за тяхната възраст и като се има предвид, че нямат все още 
достатъчно социален опит, са на много добро ниво), ги защитават от 
вероятността да бъдат жертва на насилие.  

 
Заключение 
Агресията, тормоза и насилието придобиват все по-голяма 

актуалност в нашата съвременност, в която предизвикателствата 
пред детската психика са много големи. Като заключение мога да 
кажа, че развиването на комуникативните умения на детето е из-
ключително важен фактор за благоприятното му развитие в социу-
ма. Чрез тези умения ще може, както да предотврати възможността 
да стане жертва на насилие в класа си или извън него, но и засилва 
осъзнаването на неприемливостта на последиците на използването 
на агресия за решаване на конфликтни ситуации.  

Но това изисква, както време, така и много системни и коор-
динирани действия и усилия от страна на специалисти, учители и 
родители, но разбира се и от страна на самото дете.  
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АКАДЕМИЧНА МОТИВАЦИЯ И ИЗБОР НА КАРИЕРА 
 

Майяна Митевска-Енчева  
Университет по библиотекознание и информационни технологии, 

София, България, m.mitevska@unibit.bg 
 

Резюме: Вътрешната готовност на студентите за активно отно-
шение към учебния процес е от значение в много отношения. Пред-
ставените тук резултати са от измерване на академичната мотивация, 
разбирана като конструкт, който описва общото мотивационно състоя-
ние сред студенти и ученици и избора им на кариера. Прилагат се 
психологически инструменти, разработени от български учени: за степе-
ните на академичната мотивация - Величков, Радославова, 2002 и за 
кариерните типове – Карабельова, 2015. Изследвани са 110 ученици и 152 
студенти. Данните са обработени с IBM SPSS Statistics 21. Основната 
цел на изследването е да се провери кариерният избор, като се отчете 
динамиката в кариерните стремежи, повлияни от съответните про-
фили. 

Ключови думи: академична мотивация, избор на кариера, ученици, 
студенти 

 
 

ACADEMIC MOTIVATION AND CAREER CHOICES 
 

Mayiana Mitevska-Encheva 
University of Librarianship and Information Technologies, Sofia, Bulgaria, 

m.mitevska@unibit.bg 
 
Summary: Students' in-house readiness for active attitude to the learning 

process is important in many ways. The results presented here are a measure of 
academic motivation, understood as a construct that describes the overall 
motivational status among students and students and their career choices. 
Psychological tools developed by Bulgarian scientists are applied: for the 
degrees of academic motivation - Velichkov, Radoslavova, 2002 and for the 
career types - Karabelova, 2015. 110 students and 152 students were studied. 
The data is processed with IBM SPSS Statistics 21. The main purpose of the 
study is to test career choices, taking into account the dynamics of career 
aspirations influenced by relevant profiles. 

Keywords: academic motivation, career choice  
 
 

Увод 
Академичната мотивация е конструкт, който описва общото 

мотивационно състояние, свързано с обучението, стимул за търсе-
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нето на допълнителна информация по изучаваните дисциплини и е 
съществен фактор при изграждането на специалисти с висока 
образованост. Академичната мотивация се използва и като инстру-
мент за управлението на учебния процес, планиране и въвеждане на 
нови форми на обучение (Величков, Радославова, 2002). Положи-
телната мотивационна готовност показва качеството на преподаване 
и е предиктор на академичната успеваемост. Изследването на 
академичната мотивация при ученици и студенти и активното им 
отношение към учебния процес е от значение за избора на кариера, 
направен в периода на юношеството. Освен описанието в рамките 
на академичната мотивация в българската социокултурна среда, 
изследването се стреми да разкрие основните детерминанти, които 
се включват в избора на кариера. „До голяма степен кариерният 
избор определя кои аспекти от човешкия потенциал ще се развият и 
реализират и кои ще останат неразвити и нереализирани. Разви-
тието на личността по време на формиращите периоди „заключва” 
някои възможности, а други прави достъпни (Карабельова, 2015). 
Този ракурс на избиране на перспективи прави изследването 
актуално. Според Дж. Грийнбьрг и Р. Берън обикновено човек 
работи поне на осем различни работни места, взаимносвързани 
системно в това, което се определя като кариера (J. Greeneberg and 
R. Beron, 2003). Този подход позволява да се разграничат елемен-
тите на кариерните предпочитания на индивида в периода на 
средното и късното юношество и в ранна зряла възраст. Основна 
цел е да се провери степента на академична мотивация и да се 
разкрият доминиращите кариерни предпочитания при студенти и 
ученици. 

Изследването е проведено в периода септември 2016 - май  
2017 г. и включва общо 262 души - ученици (152 души) и студенти 
(110 души). Изследваните ученици са от училища от София. 
Студентите са предимно от гр. София. От респондентите 61% са 
жени, а 39% - мъже. Учениците са между 15 и 19-го- дишна възраст, 
от 9 до 12 клас. Студентите са на възраст от 20 до 25 години. 
Според възрастта изследваните лица са разпределени в три групи: 
15-16-годишни (36 души), 17-18-годишна възраст (84 души) и 19-
годишни (32 души). Анкетираните ученици са предимно от профе-
сионални гимназии, а студентите са основно от специалности на 
точните и военни науки. 

Всички изследвани лица получават инструкцията, че участват 
доброволно в анонимно изследване за академичната им мотивация 
и техните кариерни стремежи. Изследването в училищата беше 
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проведено след специално разрешение на директорите и класните 
ръководители, които уведомяваха родителите на учениците за 
проучването, както и че данните ще бъдат използвани единствено с 
научна цел. 

В такъв аспект емпиричното проучване цели прецизиране на 
избраната методика и използва комбинация от следните основни 
взаимно допълващи се изследователски методи:  

Въпросник за оценка на равнището на академична мотивация, 
разработен от българските учени А. Величков и М. Радославова 
(Radoslavova, 2002). Той дава възможност за проучване на вътреш-
ната готовност на студентите и учениците за активно отношение 
към учебния процес. При конструирането на метода и в психомет-
ричните показатели са заложени твърдения, които отразяват 
активно отношение към учебния процес, вътрешна самодисциплина 
и стремеж към допълване и разширяване на получените знания. 
Формулирани са 11 твърдения, които имат съдържание, отговарящо 
на висока академична мотивация.  

Въпросник, създаден от Ч. Нийбакен, Г. Сийгъл и К. Ферлацо 
(C. Niebecken, G. Siegel and K. Ferlazzo, 2003) и адаптиран за 
български условия от С. Карабельова (Карабельова, 2015). Той 
оценява личностните характеристики и предпочитанията към типа 
кариера. Въпросникът съдържа деветдесет твърдения. В оригинал-
ния вариант от изследваните лица се изисква да изберат твърдения, 
които се отнасят до тях. При прилагането на въпросника в бъл-
гарски условия е избран вариант, при който всяко твърдение се 
оценява с четиристепенна скала за оценка, която варира от „изобщо 
не се отнася до мен“ до „напълно се отнася до мен“. Този въпросник 
изследва психологическите типове по модела Дж. Холанд – реали-
стичен, йзследователски, артистичен, социален, предприемачески и 
конвенционален. За всеки кариерен тип се използват по 15 
твърдения. В края на въпросниците изследваните лица са помолени 
да попълнят някои демографски данни като: пол, възраст, место-
живеене, училище/университет, образование на майката и образова-
ние на бащата, оценка на социоикономическия статус на семейст-
вото, необходими за сравнителните анализи и подпомагат общата 
визия на изследваните процеси. Представените тук резултати са 
част от едно по-мащабно изследване.  

За целите на изследването са приложени редица статистически 
методи: дескриптивна статистика, Т-тест, корелационен анализ. 
Данните са обработени с IBM SPSS Statistics 21. 
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Както се вижда от данните в таблицата, преобладаващата част 
от изследваните лица са показали ниво на академична мотивация, 
баловите стойности на която, според авторите на методиката се 
определя като умерена. 

 
Таблица 1: Процентно разпределение на категориите  

на академичната мотивация 
Академична мотивация N Valid Percent 
Слаба 10 3,8 
Умерена 230 87,8 
Силна 22 8,4 

 
При сравняване на стойностите на академичната мотивация 

между двете групи, тази на студентите и тази на учениците беше 
установено, че съществуват статистически значими различия между 
тях. Тази на студентите е със значимо по-висока мотивация от тази 
на учениците. Твърде възможно е, някои от айтемите на метода за 
академична мотивация да не са разбрани правилно, което предстои 
да се установи в по-нататъшните изследвания. 

 
Таблица 2: Различия в проявите на академичната мотивация,  

според изследваните групи 
Групи М SD F р 
Студенти 34,43 3,96 
Ученици 28,64 4,71 

2,49 ,000 

 
В сравнение с други изследвания по същата методика в бъл-

гарския социокултурен контекст (С.Карабельова) при сходна извад-
ка, общият кариерен профил на изследваните лица от настоящото 
проучване „рисува“ следната картина: 

Първото място бележат кариерните предпочитания към тради-
ционният тип, който се характеризира с организираност, система-
тичност, отговорност, последователност, точност и изпълнителност, 
но със слабо въображение и креативност. Преобладаващо е жела-
нието за работа в структурирани и познати ситуации. При изслед-
ването на С. Карабельова този личностен тип е на последно място. 
Авторката смята, че подобен личностен тип може да се свърже с 
кариерната котва от модела на Е. Шайн „Сигурност/стабилност“, 
която се отличава с предпочитанието към интегриране на кариерата 
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със семейния живот. От друга страна, „може да се направи връзка и 
с кариерната котва „Основна/базисна идентичност“, за която е 
характерно, че нерядко хората жертват кариерното си развитие в 
полза на семейството“.  

Фигура 1: Общ кариерен профил на изследваните лица  

Откриват се обаче сходства с предпочитанията към aрти-
стичния стил, който е сред първите в подреждането, тъй като 
респондентите са млади хора, на прага на своето кариерно развитие, 
привличани от професии, в които могат да задоволят доминиращите 
в поведението им потребности от автономност и независимост. 

Второто място, регистрирано в изследването за избора на 
кариера при С. Карабельова е за cоциалния тип, но тук е на пред-
последно място. Това означава, че се измества акцентът върху 
човешките взаимоотношения и стремежът за работа в екип, с 
доминиращи мотиви за помагане на хората и отдаденост на 
хуманни каузи. Отговорността и загрижеността за благополучието 
на другите хора е изпреварена от реалистичните нагласи.  
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На трето място са подредени предпочитанията към Изследо-
вателския тип, характеризиращ се с любознателност, прецизност и 
методичност, със стремежа за решаване на абстрактни проблеми, 
демонстриране на научна компетентност и самостоятелно намиране 
на нестандартни решения.  

Реалистичният тип е на четвърто място. Характеризира се с 
ориентация към физическа дейност, прилагане на техническа 
компетентност, а не толкова работа с хора. Може би този кариерен 
тип е на по-предно място в сравнение с подобни изследването (С. 
Карабельова), тъй като респондентите са до 25-годишна възраст, 
ученици и студенти предимно от специалности с техническа 
насоченост. 

Последното място е за Предприемчивия тип, който се отличава 
е качества като самоувереност, амбициозност и авантюризъм, а 
също така с ориентация към развиване на лидерски умения, 
желание за преодоляване на бариери, справяне с предизвикател-
ствата и конкуренцията, гъвкаво поведение (пак там).  

Подобен избор на кариерните типове не разграничава ясно 
предпочитанията за работа- физическа или работа с хора, както се 
извежда при квазикръговия аранжимент на интересите на Дж. 
Атанасу, където артистичният, социалният и изследователският тип 
личност предпочитат работа с хора, а конвенционалният, реали-
стичният и изследователският тип - работа с предмети (по С. 
Карабельова, 2015).  

За разкриване на различията в кариерните типове е направен 
многофакторен дисперсионен анализ в зависимост от групите – 
ученици и студенти. Основанията за това са, че перцепциите към 
типа кариера се влияят и от изброените променливи. Целта е да се 
изведат онези средни аритметични стойности, които са статисти-
чески значими. Тестът за множествени сравнения се прилага, след 
като се установи след еднофакторния дисперсионен анализ 
ANOVA, че F-отношението е значимо, “р” е равнището на зна-
чимост, не по-голямо от 0,05. 

 

Таблица 3: Различия в кариерните типове според групите 
Кариерни типове M SD F р 

студенти 24,40 3,02 Реалистичен 

ученици 23,17 3,43 
9,04 ,003 

студенти 25,29 2,61 Изследователски 

ученици 23,45 4,02 
17,71 ,000 
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студенти 24,77 3,04 Артистичен 
ученици 23,86 3,95 4,10 ,044 

студенти 23,91 2,80 Социален 

ученици 23,21 3,81 
2,66 ,104 

студенти 22,73 3,40 Предприемчив 

ученици 23,84 3,88 
5,76 ,017 

студенти 27,00 2,14 Традиционен 

ученици 23,74 3,86 
64,01 ,000 

 
Както се вижда от таблицата, при учениците в сравнение със 

студентите се установяват известни различия в реда на кариерните 
интереси. Най-изявени са артистичният тип и предприемчивият тип 
при учениците, следван от социалния и изследователския. Най-
слаби са предпочитанията към реалистичния тип. Високата значи-
мост на артистичния тип означава, че изследваните лица приписват 
голямо значение на работа, изискваща несистематизирани дейно-
сти, при които с помощта на човека, крайният продукт е произ-
ведение на изкуството. В този смисъл респендентите се само-
оценяват като емоционални и открити към общуване. Тези 
резултати могат да се свържат със силното желание за незави-
симост, самостоятелна работа и съпротива на строгата дисциплина. 
По-силните кариерни предпочитания към социалния тип при сту-
дентите могат да се интерпретират в полето на социалнопсихо-
логическите измерения на идентичността на юношите в България, 
проведено от X. Силгиджиян. Данните показват, че изграждането на 
тези качества в процеса на социализация ги прави социално по-
толерантни (Силгиджиян, 1998, с. 135).  

Структурата на кариерните типове при учениците в известна 
степен се различава от тази на студентите. Учениците отдават най-
големи предпочитания на артистичния тип, следван от пред-
приемчивия и социалния. Най-ниски при тях са стойностите на 
предпочитанията към реалистичния тип кариера. Получените резул-
тати очертават следния модел на кариерни траектории: при 
изследваните ученици за разлика студентите има по-високи оценки 
по предприемчивия и артистичния тип, което на този етап ги 
ориентира към финансови и търговски организации, а изследваните 
студенти – към военни и полицейски сили, а също и към професии, 
които изискват точни дейности. 
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Кариерните типове и аспектите на академичната мотивация са 
съвкупност от разнородни характеристики, които определят уникал-
ността на дадена личност и нейния избор по отношение на друга, 
което предполага висока взаимовръзка. За изследване на взаимо-
действията между предпочитанията към типа кариера и академич-
ната мотивация са приложени корелационни анализи където *** 
р<0,001 е с висока значимост; ** р<0,01- средна; * р<0,05 – слаба. 
Количествената мярка е коефициентът на корелация – “r”, а “р” е 
гаранционната вероятност, с която се гарантира верността на 
оценяването. Резултатите от корелационния анализ на кариерните 
типове по модела на „Големите шест“ с академичната мотивация са 
представени в Таблица 4.  

 
Таблица 4: Корелации между типовете кариера и академична мотивация 

Кариерни типове Мотивация 

,197** 
Реалистичен 

0,001 

,433** 
Изследователски 

0,000 

,164** 
 Артистичен 

0,008 

,141* 
Социален 

0,022 

-0,035 
Предприемчив 

0,57 

,413** 
Традиционен 

0,000 
 
Установяват се значими положителни корелации на пет от 

кариерните типа с академичната мотивация: реалистичния, изсле-
дователския, артистичния, социалния и традиционния. Отрицателна 
корелация се извежда единствено при предприемчивия тип и моти-
вацията за академични успехи. Интерпретирането на получените 
данни може да върви в посока да се изгради първоначална обща 
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представа за света на професиите, за да се направи ефективен избор, 
основан на по-задълбочено познаване на собствените потребности. 
Получаването на трайни знания по основни дисциплини може да 
засили увереността при изграждането и реализацията на бъдещите 
планове, т.е. да помогне за ефективно формиране на кариерно реше-
ние, успешната саморегулация и самореализация. В този смисъл 
взаимовръзката между кариерния избор и академичната мотивация 
е продиктувана основно от потребности от автономност и незави-
симост, компетентност и иновативност. Авантюризма, преодолява-
нето на препятствията са в отрицателна взаимовръзка с академич-
ните постижения. 

Изводи. Резултатите от изследването очертават профила на 
кариерните траектории и оформят модел, в който най-високи оценки 
се приписват на традиционния тип, а най-ниски - на предприемчивия. 
Данните очертават многостранна насоченост на изследваните лица 
към професии, които се характеризират както с работа е хора, така и 
с физическа дейност. Респондентите в приблизително еднаква степен 
са ориентирани към кариери, които се различават по своята същност. 
Тъй като изследването е проведено сред юноши и млади хора на 
прага на зрелостта, това е логично и закономерно, поради многоброй-
ните фактори, които оказват влияние при избора на кариера и 
възможността на развитието на повече от един кариерен тип. Другият 
важен резултат е свързан с правилната шестоъгълна структура на 
модела на кариерните предпочитания, която се регистрира в 
настоящето изследване и еднаквото разстоя-ние между кариерните 
типове. Потвърдиха се и очакванията за значими положителни 
взаимовръзки между кариерните типове и академичната мотивация в 
аспекта на удовлетворяване на доминиращи потребности от знания, 
умения и автономност. Остават отворени за изучаване и чисто 
изследователски проблеми – преди всичко, свързани с факторите, 
които благоприятстват или пречат за формирането на висока акаде-
мична мотивация, но също така проследяване на взаимовръзките й с 
чертите на личността и кариерния избор. 
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Резюме: Целта на изследването е да се направи емпирична проверка 

на взаимодействието между локуса на контрол и нивото на двига-
телната активност върху резилиантността като личностна особеност. 
Изследвани са 156 ученици в горен курс на обучение. Намерени са значи-
телни различия в резилиентността при спотруващи и неспортуващи, 
както и при спортуващи с вътрешен и външен локус на контрол.  
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Summary: The goal of this study is to verify empirically the dependence of 

the locus of control to the level of physical activity and the resilience as a 
personal trait. 156 high school students were examined. There were 
considerable disparities in the resilience of physically active to that of inactive 
students, as well as in the resilience of students with internal to that of students 
with external locus of control. 
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1. Увод 
 
Изследването на успеха след провал не е ново за спортната 

психология. Психологическата устойчивост или резилианса е важен 
в спорта, защото на спортистите им се налага да издържат на 
широка гама от натоварвания, за да постигнат и поддържат висока 
производителност както във физически така и в психологичен 
аспект. Интерес за нас обаче представлява начинът по който спорта 
или двигателната дейност влияе върху резилианса на човека. 
Спортът има много предимства за физическия и психически живот. 
Спортното участие е единственият вид физическа активност, 
свързана както със стрес, така и с дистрес. 

mailto:tchongova@gmail.com
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В българските научни среди вече са навлезли понятията 
“резилианс”, с което се означава процесът, и “резилиантност”, с 
което се определя чертата на личността (resiliency).  /2, 3/ Терминът 
"устойчивост" произтича от латински (resiliens) и първоначално се 
използва за обозначаване на гъвкаво или еластично качество на 
дадено вещество (Joseph, 1994). В зависимост от контекста “resilien-
ce” може да бъде преведен на български като адаптивност; издръж-
ливост, твърдост, устойчивост, съпротивляемост (резистентност); 
жилавост, еластичност, гъвкавост; сила на психиката; възстано-
вяване от травма, загуба или криза. В психологията “resilience” 
започва да се употребява в смисъл на способност за възстановяване 
след травма или криза. Впоследствие обемът на понятието се 
разширява, за да обозначи “процеса на, способността за или после-
диците от успешната адаптация въпреки сериозните предизвика-
телства или заплахи на средата” (Masten, Best and Garmezy, 1990). 
Някои изследователи разбират това явление в първоначалния му 
смисъл като бързо и ефективно възстановяване след стрес; способ-
ност за “отскачане” към предишните равнища на когнитивна, 
емоционална и поведенческа активност след нещастия и бедствия; 
позитивна адаптация при значителен риск и криза (Luthar, 2006; 
Masten, 2001). 

В изследването си за резилиентност при деца, Бенард (Benard, 
1995) твърди, че децата с резилиентност обикновено притежават 
четири качества: 

Социална компетентност: Способност да предизвиква поло-
жителни реакции в другите, като по този начин създава добри 
отношения с възрастни и връстници; 

Умения да разрешава проблемите си: планиране, което облек-
чава контрола върху себе си и находчивост при търсене на помощ 
от другите; 

Автономия: Чувство за собствена идентичност и способност да 
действа независимо, както и да упражнява контрол върху опреде-
лена среда. 

Чувство за цел и бъдеще: Целите, образователните стремежи, 
упоритостта, надеждата и чувството за светло бъдеще.  

Вернер и Смит (1992) обясняват как резилиентността се е 
появила, за да опише човек, който има добри резултати на поло-
жителна адаптация след преживян стрес или разрушителена про-
мяна. Техните продължителни проучвания са установили, че голям 
процент от децата "в риск" нуждаещи се от външна намеса въпреки 
това стават здрави, успешни възрастни (Werner & Smith, 1992). 
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Вернер и Смит (1992) претендират, че детето, притежаващо рези-
лиентност е дете ", което обича добре, работи добре, играе добре, и 
очаква добре".  

Според Никола Попов всеки човек, който влезе в съприкос-
новение със спорта, изменя в някаква степен нещо от себе си. Какво 
точно се изменя и в каква, степен зависи от характера на съпри-
косновението, от съдържанието на отношението съм спорта /4/.   

 
В тази връзка целта на изследването е да се направи емпи-

рична проверка на взаимодействието между локуса на контрол и 
нивото на двигателната активност на учащите при влияние на 
отделните компоненти на резилиантността като личностна 
особеност. Изследвани са 156 ученици в горен курс на обучение 
като от тях 84 са мъже и 72 жени. Средната възраст на изследваните 
лица е 18 години. 43 от анкетираните са се определили като 
неспортуващи. Като спортуващи през последните пет години са се 
определили 113 от анкетираните. 

Хипотеза: След направения преглед на литературата считаме, 
че системната двигателна активност се свързва положително с 
компонентите на резилиентността при вътрешен ликус на контрол и 
негативно при външен локус.   

Методика: Използвана е батерия от методики, а именно: 
1. Анкета, предназначена за събиране на индивидуално-

демографски данни като: пол, възраст, честота на занимание със 
спорт, вида спорт, който упражняват, успехи (ако има такива), 
които са постигнали, вид на училището, в което са учили/учат, ниво 
на физическа дееспособност; 

2. Методика за оценка на локализацията на контрола, която се 
основава на оригиналния тест на Rotter (1966). Валидизиран за 
български условия от Ангел Величков и публикуван в „Психоло-
гически изследвания“, 1987: „Метод за измерване локализацията на 
контрола: контруиране, устойчивост и конструкт-валидност“. Алфа 
на Кронбах за настоящото изследване е 0,613. 

3. Методика за оценка на оптимизъм и негативни очаквания. 
Валидизиран за български условия от Ангел Величков и публику-
ван в „Българско списание по психология“, 1993: „Метод за из-
мерване на генеррализирани очаквания за валентност на получените 
резултати (оптимизъм и негативни очаквания)“. Алфата на Кронбах 
за настоящото изследване е 0,778 за оптимизъм и 0,690 за песи-
мизъм) 
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4.  Въпросник „The RYMD – Teoretikal Framework“ за 
изследване на резилиентостта на ученици от горен курс на обучение 
съдържаща 26 айтема, включващи всички компоненти от модела на 
Бенард. Валидизиран за български условия от Панайот Раднев, 
ръководител на Институт Ре-Генезис и на фондация Човек Плюс. 
Скалите, които са включени в теста са следните: 

- Скала "Само-Ефикасност (SE)  =>  4 айтема  (Алфа на 
Кронбах - 0,600) 

- Скала "Емпатия (E)  =>  3 айтема (Алфа на Кронбах - 0,746) 
- Скала "Решаване на проблеми” (PS) => 2 айтема (Алфа на 

Кронбах - 0,617) 
- Скала "Само-осъзнаване” (SA) => 3 айтема (Алфа на 

Кронбах - 0,618) 
- Скала "Общи Вътрешни ресурси” (TIA) => сумиране на 4-те 

скали (Алфа на Кронбах - 0,708) 
Оценката на вътрешна консистентност на скалите (Алфа на 

Кронбах) позволяват данните да бъдат анализирани. Статистиче-
ската обработка е извършена със статистически софтуерен пакет на 
IBM SPSS Statistiks - версия 21. Обработката на днанни е извършена 
чрез описателна статистика и   дисперионен анализ (ANOVA). 

Локуса на контрол и самооценката на учащите, свързан с 
двигателната активност и спорта са дихотонизирани с цел проверка 
на взаимодействие. Локуса на контрол сме го разделили на 
вътрешен и външен локус на контрол, а самооценката на учащите, 
свързан с двигателната активност и спорта - спортуващи и неспор-
туващи. 

 
2. Анализ на резултатите 
 
След направеното сравнение между отделните компоненти на 

резилиентността и самоопределянето на учащите като спортуващи 
и неспортуващи се забелязва  комбинирано влияние на локуса на 
контрол и отношението към спорта върху резилиентността. На фиг. 
1 е показано влиянието на локуса на контрол върху само-
ефикасността при спортуващи и неспортуващи ученици от горен 
курс на обучение. При спортуващите с вътрешен локус на контрол 
се забелязва значителна разлика в усещането им за само-
ефикаснност, в сравнение с неспортуващите, което и очаквахме при 
залагане на хипотезата на изследването. Интерес за нас представ-
лява резултата на спортуващите с външен локус на контрол. Оказа 
се, че те се чувстват по-малко или се доближават до усещането за 
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самоефикасност на учащите, които не спортуват. Това може би е 
породено от това, че най-ефективният начин за създаване на силно 
чувство за ефикасност е чрез овладяване на опита. Успехите из-
граждат силна вяра в личната ефикасност. Незадоволителните по-
стижения го подкопават, особено ако се появят неуспехи, преди 
усещането за ефикасност да бъде твърдо установено. /8/  

                                       

 
 

Фигура 1: Влияние на локуса на контрол върху само-ефикасността  
при спортуващи и неспортуващи 

 
Понятието „емпатия” може да се дефинира най-общо като 

„съпреживяване от страна на един човек на чувствата, възприятията 
и мислите на другия”/1/ Емпатията е способността на човека да 
съпреживява емоциите, чувствата, мислите и тревогите на другите 
хора. Емпатията дава възможност за силно доближаване и влизане в 
личния свят на другия, но без пълна идентификация. При по-
високите й степени човекът се ангажира с чувствата, емоциите и 
дори тревогите на другия човек, дори и да няма близък контакт с 
него, напр. по телефона, снимка или интернет. На фиг. 2 е показано 
влиянието на локуса на контрол върху емпатията при спортуващи и 
неспортуващи учащи. Забелязва се голяма степен на емпатия при 
спотуващите. Спортистите успяват да съпрежияват по-силно, 
защото дават реална оценка на успеха или съответно на неуспеха 
както на себе си, така и на конкурентите си. Най-големия страх за 
спортистите е да получат физическа травма, която не им позволява 
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да изпълняват ангажиментите си. Във спортната практика най-често 
сме ставали свидетели на загриженост и емпатия към конкурент, 
когато преживява травма или друго травматично събитие. Забелязва 
се, че локуса на контрол не е от голямо значение при усещането за 
емпатия при спортуващите, за разлика от неспортуващите. 
 

 
Фигура 2. Влияние на локуса на контрол върху емпатията при  

спортуващи и неспортуващи 
 

Решаването на проблем е намирането на път за излизане от 
някаква трудност, за заобикаляне на някакво „препятствие“, за по-
стигане на някаква цел, която не е била непосредствено осъщест-
вима. От фиг. 3 прави впечатление голямата разлика във възмож-
ността за решаване на проблеми при спортистите. Спортуващите с 
вътрешен локус на контрол имат много по-високи показатели в тази 
скала, докато спортуващите с външен локус на контрол заначително 
по-малко. Това вероятно е породено от факта, че спортуващите с 
външен локус на контрол изцяло разчитат на подкрепата на 
треньора или съотборниците си. 
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Фигура 3. Влияние на локуса на контрол върху решаването  
на проблемите при спортуващи и неспортуващи 

 
Само-осъзнаването обхваща знания, умения и компетенции, 

свързани с познаването и разбирането на собственото “Аз” и съот-
насянето му с кариерата. Тук влиза познаването и осмислянето на 
ключови компоненти на човешката индивидуалност – собствените 
интереси, способности, потребности и ценностна система.  Това 
позволява на учащите да могат да задават въпроси за себе си, да са 
способни да съобщават какво са правили и какво могат да правят, 
да са способни да се самоанализират и самооценяват обективно и 
абстрахирайки се от себе си, да са способни да идентифицират и 
йерархизират своите професионални интереси и предпочитания, да 
умеят да се вслушат в мнението на другите, да могат да използват 
различни средства за самоанализ – тестове, въпросници, таблици за 
оценка, каталози и други; да знаят какво могат да предложат на 
труда (работата) от гл.т. на изява, да знаят какво могат да търсят в 
труда (работата) от гл.т. на мотивация, да разберат как и защо по 
всички тези начини Азът може да се промени във времето. Водеща 
е идеята, че човек за да се опознае трябва да се самоанализира и да 
се стреми да научи повече за себе си. Това може да стане като му се 
помогне да размишлява върху възможностите и пропуските си.             
По този начин самопознанието става личностно полезно и резул-
татно. /10/ 
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Спорта предлага непрекъсната конкуретна среда, в която човек 
може лесно да направи самооценка за труда си в резултат на 
постиженията, които постига. Резултатите показани на фиг. 4 са 
идентични с резулатите, които коментирахме по-горе, свързани със 
само-ефикасността. Наблюдава се голяма разлика при спортуващи и 
неспортуващи с изразен вътрешен локус на контрол. Айтемите, 
които влизат в тази скала са свързани с целите, които си поставят 
хората и тяхното изпълнение, както и за вътрешната си убеденост в 
чувствата и действията си. Спортуващите с вътрешен локус на 
контрол ясно разбират какво правят и чувстват, а целта, която 
преследват е ясна и конкретна. При спортуващите с външен локус 
на контрол целите и чувствата се размиват от очакванията на 
другите към тях (семейство, приятели, треньори и др.)  

 

 
Фигура 4. Влияние на локуса на контрол върху само-осъзнаването  

при спортуващи и неспортуващи 
 
Общите вътрешни ресурси са сбор от предните четири скали, 

които разгледахме по-горе. Разликите при неспортуващи е незна-
чителна, като се вземе под влияние локуса на контрол, т.е. няма 
значение от локус на контрол върху вътрешните ресурси на човека 
когато той не спортува. Когато се занимава със спорт обаче раз-
ликите са значителни. Общите вътрешни ресурси при спортуващите 
с вътрешен локус на контрол са значително по-високи. 
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Фигура 5. Влияние на локуса на контрол върху общите вътрешни ресурси 
 при спортуващи и неспортуващи 

 
Оптимистичната нагласа е възрастова особеност на младата 

личност, която произтича от високия жизнен тонус, от самочув-
ствието, придобивано със зрелостта, и от стремежа, очакването и 
първата крачка към бъдещото самоутвърждаване. /9/ Някои автори 
разглеждат песимизма като защитна стратегия срещу страха от 
неуспех. Песимистичните нагласи подготвят индивида за възможни 
преживявания на неуспех. Оптимизмът, от друга страна, се раз-
глежда като основание за поддържане на ориентация към успех и 
снижаване на предвижданията за възможен неуспех и свързаните с 
тях преживявания на страх. 

На фиг. 6 са представени графики, свързани с оценката на 
оптимизма и негативните очаквания при спортуващи и неспорту-
ващи студенти в звисимост от локуса им на контрол. Както 
очаквахме спортуващите студенти са по оптимистично настроени. 
При тях съществуват цели, които те следват неотлъчно и се борят за 
постигането им. Според много учени в областта на спорта и 
физическото възпитание спорта носи здраве, щастие и чувство за 
оптимизъм.  

Логична е графиката на песимизма, която се явява противо-
положна с тази при оптимизма. Забелязва се голяма разлика между 
спортуващите с вътрешен и външен локус на контрол. Спортува-
щите с външен локус на контрол са по-големи песимисти, което 
може би се дължи на факта, че те често свързват неуспехите си с 
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въшни фактори като например съдийски отсъждания, публика, 
лоши метеорологични условия и др. Спортуващите, които са с 
вътрешен локус на контрол разчитат на вътрешните им ресурси 
като например добра физическа, техническа, тактическа и психо-
логическа подготовка. 

 
Фигура 6. Влияние на локуса на контрол върху оптимизма и песимизма 

 при спортуващи и неспортуващи. 
 
Заключение 
Обобщавайки получените резултати, основните изводи са 

следните:  
Установява се голяма разлика в резилиентността при спорту-

ващите в зависимост от локуса им на контрол. Високо ниво на 
резилиентност се наблюдава при учащи с вътрешен локус на 
контрол и точно обратното на тези с външен локус на контрол. 
Учащите, които не спортуват са в т. нар. „златна среда” и не се 
наблюдават значителни разлики.  

Локусът на контрол се явява модератор на самооценката за 
двигателна активност при влиянието му върху вътрешните ресурси 
на индивида.  

Това е една допълнителна насока при провеждане на учебен 
или тренировъчен процес, при които повишаване на нивото на 
вътрешния локус на контрол довежда до увеличаване на рези-
лиантността.  

 
Литература 
1. Живкова, Х. Емпатията в социалните взаимоотношения. София, 

Филвест, 1998.  



 492

2. Койнова, Ж. Българска адапрация на скалата ЕR89 (Block & Kremen, 
1996) за изследване на его-резилиентност.  

3. Митева, П. (2013). Феноменът „резилианс” като ресурс за устойчивост 
на професионалиста в социално-психологичното консултиране, Науч-
на конференция на БСУ 

4. Попов, Н. (2002). Спортна Психология. София 2002, ISBN 954-718-
035-5 (34); 

5. Benard, B. (1995) Fostering Resilience in Children. ERIC Digest. 
6. Joseph, J. (1994). The Resilient Child. New York, NY: Insight Books 
7. Masten, A.S., Best, K.J., & Garmezy, N. (1990). Resilience and 

development: Contributions from the study of children who overcome 
adversity. Development and psychopathology, 2, 425-444. 

8. Masten, A.S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. 
American Psychologist, 56, 227-238. 

9. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/12568.pdf 
10. http://www.ikm.mk/IKM-EN/14.2.pdf#page=21 
11. https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/12568.pdf
http://www.ikm.mk/IKM-EN/14.2.pdf#page=21
https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html


 493 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ И КОНСУЛТАТИВНА 
ПРАКТИКА, ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА  
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ОНКОЛОГИЯТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 494

ПАНЕЛ 
„ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  

В ОНКОЛОГИЯТА” 
 
 

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ КЛИНИЧНО ЗНАЧИМИ НИВА 
НА ДИСТРЕС, ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИВНОСТ  

ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ 
 

Гергана Иванова, клиничен психолог 
СБАЛОЗ “Марко Марков”, гр. Варна, България, 

ivanova_azimuth@abv.bg 
Ивелин Иванов, консултативен психолог 

СНЦ “Аугуст Мозер” гр. Варна, България, ivanov_psy@mail.bg 
 

Резюме: Пациентите с рак са с повишен риск от персистиращи 
депресивни и тревожни симптоми и смущения в сравнение с общата 
популация. Тези проблеми обаче не винаги са идентифицирани, което 
може да влоши прогнозата, да увеличи заболеваемостта и смъртността. 
Клиничните ръководства препоръчват използването на скрининг за 
дистрес, мониториране и при необходимост пренасочване за психосо-
циална помощ. Целита на това изследване е да се опита да провери 
психодиагностичната стойност на айтем Дистрес термометър спрямо 
проучвани нива на депресивност и тревожност при онкологични па-
циенти в рамките на две различни извадки от изследвани пациенти. 
Обсъждат се някои особености, срещани в клиничната практика по 
време на работа с депресивност и тревожност при онкологични пациен-
ти. Акцентира се върху анализа и интерпретацията на количествени 
данни от изследването. 

Ключови думи: онкологични пациенти, дистрес термометър, депре-
сивност, тревожност 

 
Summary: Patients with cancer have an increased risk of persisting 

depressive and anxiety disorders compared to the general population. However, 
these issues are not always identified, which can affect their prognosis, increase 
morbidity and mortality rate. Clinical guidelines recommend the use of distress 
screenings, illness monitoring, and, if necessary, referall to psychosocial 
support. The goal of this study is to evaluate the psychodiagnostic function of 
the "distress thermometer" and its relations to observed levels of depression and 
anxiety within two different samples of assessed patients. We discuss some 
clinical practice issues during the work with depression and anxiety in 
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oncology. Emphasis is put on the data analysis and interpretation of our 
empirical study. 

Keywords:oncology patients, distress thermometer, depression, anxiety 
 
 
 

Проблем на изследване 
 
Злокачествената болест поразява човешкия живот във всичките 

му значими аспекти. От физическото, емоционално и социално 
функциониране до екзистенциални въпроси около смисъла на 
живота и личната смърт. За широкия спектър на опасения и тревоги, 
свързани с болестта International Psycho-Oncology Society (IPOS) и 
екип от експерти на National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
приемат термина дистрес, тъй като е по-малко стигматизиращ, 
дефиниран е и може да се измерва. Дистресът при онкологичните 
пациенти се дефинира като многофакторно, негативно емоционално 
преживяване от психологичен (когнитивен, поведенчески, емоцио-
нален), социален и/или духовен характер. Протича по посока на 
един континуум от изпитване на обясними чувства на уязвимост, 
страхове и тъга до разгръщане на клинични картини, отговарящи на 
диагностичните критерии на депресия,генерализирана тревожност, 
паническо разстройство, посттравматичен стрес и други (1). 
Дистресът може да се променя през целия период на болестта и да 
персистира дълго след приключване на лечението (2). Установено е, 
че при 20-40% от новодиагностицираните пациенти и тези с 
рецидивиращи заболявания се наблюдава значимо ниво на дистрес. 
Този факт може да доведе до трудно вземане на решение за лечение 
и да окаже негативно влияние върху соматичното лечение, и 
качеството на живот на болните (3,4). 

Пациентите с онкологична диагноза са с повишен риск от 
персистиращи депресивни и тревожни разстройства и симптоми (5). 
Тези състояния могат да се появят като реакция на самата диагноза 
и/или по време на лечението, т.к. онкологичните пациенти прежи-
вяват загуби от различен характер и различни нива на емоционален 
дистрес. 

В деветото издание на Оксфордския психиатричен речник (6), 
тревогата е дефинирана като емоционално състояние с физио-
логична и психологична компонента. Физиологичната включва 
учестена сърдечна дейност, вазомоторни промени, световъртеж, 
тремор и др. Психологичната страна включва: преживяване на страх 
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с болезнено осъзнаване на безсилието да се направи нещо, което е 
значимо за личността; предчувствие за надвиснала, неизбежна опас-
ност; напрегнатост и изтощителна бдителност;тотална поглъщаща 
ангажираност с предстоящо решаване на реални проблеми. Трево-
гата може да бъде нормална или патологична. Нормалната тревога 
има адаптивна функция, стимулирайки индивида да търси разре-
шение на грозящата го опасна ситуация. За разграничаване на 
нормалната от патологичната тревога МКБ-10 и DSM-4 предлагат 
следните критерии: 

1. Не е пропорционална на нивото на заплахата; 
2. Устойчивост или влошаване без външна намеса; 
3. Ниво на симптоми които са неприемливи, независимо от 

нивото на заплаха; 
4. Затруднения при нормалното функциониране. 
На практика тези критерии често са трудно приложими при 

онкологичните пациенти. Трудно е да се прецени кога тревогата е 
непропорционална на заплахата в контекста на преживяванията на 
онкологичните пациенти, тъй като болестта винаги е свързана с 
реални заплахи. Интензивността на тревожност варира и спрямо 
близостта от заплаха. Например, тревожността би била по-интен-
зивна когато пациента очаква хистологични резултати или резул-
тати от компютърна томография. В други случаи продължителната 
тревожност е свързана с мисли на пациентите за рецидив и/или 
смърт, дори в етапа на ремисия (9). В литературата феномена е 
известен с названието Дамоклиев синдром. За оценката на тревож-
ното състояние при онкологичните пациенти трябва да се познава 
добре спецификата на психодинамиката  при онкологичните 
пациенти (12). Добре да се проучи значението, което пациентите 
придават на събитията, свързани със заболяването. Това са основите 
на възприеманата заплаха за индивида и те могат да се различават 
от възприятията на клинициста. В клиничната практика пациентите 
споделят най-често несигурността за бъдещето си като причина за 
тревожността си. Тревожните мисли често включват очаквания за 
рецидив, тежки увреждания или смърт. Подобни мисли често при-
чиняват значителни затруднения в концентрацията, вземането на 
решения, съня и социалното функциониране. Изострената тревож-
ност се свързва и с увеличени нежелани реакции и симптоми, както 
и с намалено физическо функциониране (7,8). В поведението се 
проявяват като избягване на ситуации свързани с болничната среда, 
включително контролни прегледи, или пък търсенето на компе-
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тентно медицинско обяснение дори на преходни телесни симптоми, 
вкл. посещения на центрове за спешна помощ. 

Разпространението на депресията при онкологичните пациен-
ти по диагностични критерии на МКБ-10 е 16,3% (7). Изследването 
на депресията е предизвикателство, защото симптомите се проявя-
ват в широк спектър, който варира от тъга до афективно раз-
стройство,а от друга страна, някои от диагностичните критерии за 
оценка на депресивността се покриват от обективни фактори, 
свързани със соматичното състояние на пациента и хода на лечение. 
Промяната на настроенията често е трудна за оценка, когато 
пациента е изправен пред заплахата от лимитиращо живота 
заболяване, продължителни лечения, многократни хоспитализации, 
изпитва умора, болка или е налице промяна на апетита. Наруше-
нието на настроението положително корелира и с неблагоприятните 
ефекти от лечението (10). Оценката на депресията при онколо-
гичните пациенти обаче е от съществено значение, тъй като комор-
бидността на заболяванията усложняват леченията и на двете, и 
могат да доведат до лошо спазване на лекарските препоръки,както и 
до по-лоши резултати при леченията (8). Депресивната симпто-
матика може да персистира дълго след приключване на лечение-   
то (9). Пациентите с най-голям риск от депресия са тези с анамнеза 
за афективно разстройство, напреднал стадий на рак, слабо контро-
лирана болка и лечение с лекарства или съпътстващи заболявания, 
които предизвикват депресивни симптоми. Клиничната оценка на 
пациента включва внимателна оценка на симптомите, психическото 
състояние, физическото състояние и ефектите от лечението на рак и 
е необхнодимо те добре да се познават от клинициста. Лечението 
включва краткосрочна поддържаща психотерапия със или без меди-
каментозно лечение с антидепресанти. Изследванията сочат, че 
депресията силно се асоциира с рак на гърдата, рак на белия дроб, 
орофарингеален и карцином на панкреаса. Смята се, че депресията 
засяга поравно мъжете и жените диагностицирани с онкологична 
заболяване. Депресията при пациентите с рак оказва неблаго-
приятно въздействие не само на тях самите, а и в значителна степен 
на техните семейства. 

Психосоциалната помощ е част от новите стандарти за качест-
вена онкологична грижа. В Канада емоционалният дистрес е приет 
за шести жизнен показател след температура, дишане, сърдечен 
ритъм, кръвно налягане и болка (11). Клиничните ръководства за 
психосоциална подкрепа в онкологичната практика акцентират 
върху необходимостта всеки пациент, носител на злокачествена 
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болест да бъде скриниран за дистрес във всеки етап на лече-
нието.Посочени са най-честите периоди на пациентска уязвимост: 

• В началото на диагностицирането на злокачественото 
заболяване; 

• В началото на лечението (радиотерапия, химиотерапия, 
оперативна интервенция); 

• В края на продължителното лечение; 
• Периодично по време на последващо лечение и ремисия; 
• След рецидив; 
• В преход към палиативни грижи. 
СБАЛОЗ "Марко Марков" Варна се прилага предложеният от 

NCCN Дистрес термометър, който представлява кратък, само-
отчетен и самостоятелен айтем за определяне ниво на емоционален 
дистрес. Сходен е с аналоговата скала за измерване на болка. 
Скринингът с разширението включва т.н. Списък с проблеми и слу-
жи за определяне причините за дистрес. Съдържа 42 айтема разпре-
делени в пет дименсии (физически, практически, семейни, емоцио-
нални и духовни/религиозни проблеми). Процесът по провеждане 
на скрининга е организиран по време на Общи онкологични 
комисии, т.к. всеки пациент, от началния период на диагности-
циране на злокачествено заболяване във всеки етап от хода на 
лечението преминава през мултидисциплинарната комисия, целта 
на която е определяне на последващо терапевтично поведение. По 
този начин се покрива изискването всеки пациент, във всеки етап на 
лечението да преминава през скрининг за емоционален дистрес. 

 
Цели, задачи и методи на изследване 

 
Основната цел на проведеното изследване е да провери до 

колко клинично значимата граница на скрийнингов инструмент 
Дистрес термометър кореспондира със завишени нива на депре-
сивност и тревожност при проучваните пациенти. Изследовател-
ските задачи са: администрация на психодиагностичните инстру-
менти, обработка и статистически анализ на събраните данни, 
интерпретация на количествените открития в рамките на изследва-
ните извадки от пациенти, психологическа интерпретация на 
получената количествена информация. Методите на изследване 
включват: 

1. Психодиагностични инструменти:скрийнингов инструмент 
за оценка на клинично значим дистрес при пациенти с онкологични 
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заболявания "Дистрес термометър", скала за самооценка на 
депресивно състояние “Цунг”, скала за самооценка наситуативната 
и личностна тревожност “Спилбъргър”; 

2. Статистически процедури и тестване: описателна статисти-
ка, тестове за сравнение на независими извадки Welch T-test и 
Mann-Whitney U-test, индикатор, и коефицент за размер на наблю-
даваният ефект Cohen d, Eta squared, коефицент за рангова 
корелация Spearman Rho. 

 
Условия на провеждане и обекти на изследване 

 
Изследването е проведено в СБАЛОЗ "Марко Марков" Варна, 

Отделение по Медицинска онкология и палиативни грижи. Адми-
нистрирането на методиките е проведено в периода II.2017 – 
IV.2017 г. от студенти по Психология на ВСУ "Черноризец 
Храбър", в рамките на стажантска програма "Студентски практики". 

Обект на количественото изследване са хоспитализирани, 
онкологични пациенти в етап на химиотерапевтично лечение. 
Респондентите страдат от различни онкологични заболявания и 
психологичния скрийнинг е част от пакета диагностични процедури 
заложени в практиката на лечебното заведение. Двете различни 
извадки са съставени на принципа на случайния подбор. Общо са 
проучени 121 души, като 76 от тях са от женски пол и 45 са мъже. 

 
Хипотези и променливи на количественото изследване 
 
Основните хипотези на проучването са основани на предпо-

ложенята, че онкологични пациенти влизиащи в границата на 
клинично значимо ниво на дистрес, преживяватповишени нива на 
ситуативна тревожност и депресивност в хода на лечение на 
злокачественото заболяване. Предполагаме също, че индивиди с по-
интензивно изразени характеристики на тревожността като лич-
ностна черта, посочват клинично значими нива на туморен дистрес. 
Допълнително е проверена хипотезата за полови различия при 
силата на преживяване на депресивност и тревожност. Според 
данни от множество други изследвания жените от общата попу-
лация са по-уязвими в смисъла на тези две състояния. Поради 
спецификата на онкологичните пациенти тази тенденция би 
трябвало да не присъства в рамките на проучваните от нас хора. 

Количественото изследване докладва данни от две различни 
извадки респонденти. Пъравата е изследвана с "Дистрес термо-
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метър" и скала на "Цунг", а втората с "Дистрес термометър" и 
скала на "Спилбъргър". Променливите на настоящото количест-
вено изследване са структурирани по следният начин: 

• Фактор "клинично значим дистрес" - тази променлива се 
дефинира с помощта на скрийнингов инструмент "Дистрес термо-
метър". Според посоченият резулат респондентите се разпределеят 
в две категории: под критична граница на термометъра и над 
критична граница на термометъра. При използването на корела-
ционен анализ се ползва суровия бал на айтем "Дистрес термо-
метър"; 

• Фактор "пол" - тази променлива се дефинира от посочената 
демографска информация в началото на психологичното изслед-
ване; 

• Зависима променлива "депресивност" - променливата се 
измерва с помощта на администрираната скала за самооценка на 
депресивното състояние "Цунг"; 

• Зависима променлива "ситуативна тревожност" – промен-
ливата се измерва с помощта на приложената субскала "ситуативна 
тревожност" от методиката за изследване на дименсиите на 
тревожност "Спилбъргър"; 

• Зависима променлива "личностна тревожност" – промен-
ливата се измерва с помощта на приложената субскала "личностна 
тревожност" от методиката за изследване на дименсиите на 
тревожност "Спилбъргър". 

 
Резултати от проведеното количествено изследване 

 
В рамките на първата извадка от респонденти е изследвано 

отношението между клинично значим дистрес и депресивност. 
Свойствата на разпределение на отделните групи се приближават до 
относителна нормалност и е избран параметричен метод за стати-
стически анализ. Дисперсията е хомогенна, но обема на сравнените 
групи е непропорционален. След направен Welch Т-тест е окрито 
статистически значимо различие в стойностите на депресивност 
между хората влизащи под и над критичната граница на 
клиничнозначимдистрес (t= 11,641; p= ,001). Пациентите влизащи в 
категория "под граница" имат средна аритметична стойност М= 35 
и стандартно отклонение Sd= 9. Изследваните лица влизащи в 
категория "над граница" са с калкулирани М= 42 и Sd= 8. Разликата 
между двете групи е от 7 пункта. Тези данни показват, че в рамките 



 501 

на изследваната извадка пациенти, тези влизащи в групата на 
отчетени резултати над критичната граница на клинично значим 
дистрес са докладвали по-високи нива на депресивност. Наблюда-
ваният размер на ефект е голям според международните стандарти 
за интерпретация на статистически данни в социалните и психо-
логически науки - Cohen d= ,82, Eta squared= ,15. Така при 15% от 
изследваната извадка промените в нивата на депресивност са 
обяснени от категориите на клинично значим дистрес. Данните са 
подкрепени с визуално представяне на фигура 1 и фигура 2. За 
допълнителна проверка на съществуваща линейна взаимовръзка 
между величините на айтем "Дистрес термометър" и депресивност е 
използван метод за изследване на непараметрична корелация 
Spearman Rho. Този избор на метод се налага, поради факта че част 
от проучваните величини нямат свойствата на нормално разпреде-
ление. След направеният корелационен анализ стигаме до откритие-
то, че съществува положителна взаимовръзка между проучваните 
величини: айтем "Дистрес термометър" и "Депресивност" (rho= 
,309; p= ,007). Това означава, че когато стойностите на една от 
двете величини расте, паралелно с нея се покачват и стойностите на 
другата. Силата на откритата взаимовръзка е слаба. 

В рамките на втората извадка от проучвани пациенти обслед-
ваме отношението между клинично значим дистрес и променлива 
ситуативна тревожност. Свойствата на разпределение на отделните 
групи се приближават до относителна нормалност и е избран 
параметричен метод за статистически анализ. Дисперсията е хете-
рогенна и обема на проучваните категории е диспропорционален. 
След направен Welch Т-тест е окрито статистически значимо 
различие в стойностите на ситуативна тревожност между хората 
влизащи под и над критичната граница на клинично значим дистрес 
(t= -3,204; p= ,003). Респондентите влизащи в категория "под 
граница" имат средна аритметична стойност М= 35 и стандартно 
отклонение Sd= 6. Изследваните лица влизащи в категория "над 
граница" са с калкулирани М= 43 и Sd= 11. Разликата между двете 
групи е от 8 бала. Това означава, че пациентите влизащи в групата 
на отчетени резултати над критичната граница на айтем "дистрес 
термометър" са докладвали по-високи нива на ситуативна 
тревожност в рамките на изследваната извадка от респонденти. 
Наблюдаваният размер на ефект е голям - Cohen d= ,92, Eta 
squared= ,13. Така при 13% от изследваната извадка промените в 
нивата на ситуативна тревожност са обяснени от категориите на 
клинично значим дистрес. Данните са подкрепени с визуално 
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представяне на фигура 3 и фигура 4. За допълнителна проверка на 
съществуваща линейна взаимовръзка между величините на айтем 
"Дистрес термометър" и ситуативна тревожност е използван метод 
за изследване на непараметрична корелация Spearman Rho. 
Селекцията на този метод се налага, поради факта че част от 
проучваните величини нямат свойствата на нормално разпреде-
ление. След направеният корелационен анализ стигаме до откри-
тието, че съществува положителна взаимовръзка между проучва-
ните променливи: айтем "Дистрес термометър" и "Ситуативна 
тревожност" (rho= ,333; p= ,024). Това означава, че когато стойно-
стите на една от двете величини расте, паралелно с нея се покачват 
и стойностите на другата. Силата на откритата корелация е слаба. 

В рамките на втората извадка от проучвани пациенти проуч-
ваме отношението между клинично значим дистрес и променлива 
ситуативна тревожност. Свойствата на разпределение на сравнява-
ните групи се различават и поради тази причина е избран непара-
метричен метод за статистически анализ. След направен Mann-
Whitney U-тест е окрито статистически значимо различие в 
стойностите на личностна тревожност между хората влизащи под и 
над критичната граница на клинично значим дистрес (Z= -1,952; p= 
,050). Изследванителица влизащи в категория "под граница" имат 
средна аритметична стойност М= 37 и стандартно отклонение Sd= 
8. Изследваните лица влизащи в категория "над граница" са с 
калкулирани М= 42 и Sd= 11. Разликата между двете групи е от 5 
пункта. Това означава, че пациентите влизащи в групата на отчетени 
резултати над критичната граница на айтем "дистрес термометър" са 
докладвали по-високи нива на личностна тревожност в рамките на 
изследваната извадка от респонденти. Наблюдаваният размер на ефект 
е среден - Eta squared= ,08. Така при 8% от изследваната извадка 
промените в нивата на личностна тревожност са обяснени от кате-
гориите на клинично значим дистрес. След направен непараметричен 
корелационен анализ не е открита статистически значима, линейна 
взаимовръзка между проучваните величини. 

В рамките и на двете изследвани популации пациенти не са 
открити статистически значими разлики по отношение на демо-
графски признак пол. Така в рамките на изследваните от нас 
респонденти не се наблюдават полови различия в интензивността на 
депресивните симптоми или субскалите на тревожност. 

 
Обсъждане на резултатите от количественото изследване 
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При анализът и интерпретацията на изследователските коли-
чествени данни се наблюдават няколко феномена. Отчита се тен-
денция да се докладват екстремни стойности чрез изполвания 
айтем, измерващ клинично значим дистрес - 29,3% докладват 
стойност "1" и 14,7% докладват стойност "10". Това са общо 44% 
от всички изследвани пациенти проучвани и за депресивност. При 
извадката тествана за тревожност 30,4% докладват стойност "1" и 
19,6% докладват стойност "10" като това са общо 50% от 
изследваната популация. Трябва да се има предвид, че е възможно това 
да са социално желателни или преувеличени отговори. Възможно е 
този наблюдаван феномен да влияе на реалната оценъчна функция на 
приложените психодиагностични инструменти. Друго наше обяснение 
е, че условията на изследване в онкологичната амбулатория са по 
същество „екстремни“ в две посоки. От една страна пациента е в 
изключително напрегнато очакване на ескпертно-лекарско решение 
определящо хода на терапевтично поведение в рамките на соматич-
ното лечение. И от друга страна е обективното им неблагоприятно 
физическо състояние. Алтернативно обяснение е, че фрустрацията на 
пациентите и дълбинно психологичните феномени "отрицание на 
болестта", и „страх от стигматизация“ е много вероятно също да са 
манифестирани чрез гореописаната тенденция. 

Основните хипотези на количественото изследване се доказват. 
Респондентите влизащи в категорията на отчетен клинично значим 
дистрес имат по-високи средно статистически стойности на изслед-
ваните величини и в извадката изследвана за депресивност, и в 
популацията проучена със скала за оценка на тревожност. Данните 
от корелационният анализ обаче показват, че линейната взаимо-
връзка между обследваните величини е слаба по сила, макар и 
статистически значима. Факта е обясним с времевият диапазон 
между администрирането на скрийнинга и другите диагностични 
тестове. Вероятно по-силна линейна корелационна взаимовръзка би 
била демонстрирана ако двете величини се измерят в един и същ 
момент или в по-стеснен времеви прозорец. 

При преглед на описателната статистика стигаме до интерес-
ното откритие, че 48% от извадката респонденти изследвани със 
скала за оценка на депресивност докладват стойности влизащи в 
рамките на депресивна симптоматика. До този извод стигаме като 
сравним честотното разпределение със нормите от адаптирания 
психологичен тест. 

Екипът ни допуска бъдещо проучване с по-детайлен 
изследователски дизайн, който да се опита да изолира слабостите на 
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настоящото обследване. Възможно е включването на допълнителни 
величини като: копинг стил, психологични защитни механизми, 
качество на живот, психосоциална подкрепа и други. Би било добре да 
се изучат по-комплексно взаимоотношенията, динамиката и другите 
аспекти на разгледаните от нас величини на клинично значим дистрес, 
депресивност и тревожност в онкопсихологичната практика. 

 
Фигура 1. Сравнени хистограми показващи разпределението на 

изследваните лица за величина депресивност, групирани по критична 
граница на клинично значим дистрес 
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Фигура 2. Error-bar диаграма показваща различието между средно 

аритметичните стойности и стандартните отклонения на двете сравнявани 
категории - "под граница" и "над граница" на фактор клинично значим 

дистрес, отнесени към зависима променлива депресивност 

 
Фигура 3. Сравнени хистограми показващи разпределението на 

изследваните лица за величина ситуативна тревожност, групирани по 
критична граница на клинично значим дистрес 
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Фигура 4. Error-bar диаграма показваща различието между средно 

аритметичните стойности и стандартните отклонения на двете сравнявани 
категории - "под граница" и "над граница" на фактор клинично значим 
дистрес, отнесени към зависима променлива ситуативна тревожност 
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Резюме: Използването  на токсична лекарствена химиотерапия и 

лъчелечение при онкологични пациенти повишава преживяемостта, но 
има тежки странични ефекти и води в дългосрочен план до сексуални 
дисфнкции и до увреждане на яйчниковите фоликули при жени и на 
сперматогоните при мъже. Във всички проучвания оценките на сексуална 
дисфункция след различни антитуморни лечения варира от 40% до 100%, 
като сексуалните проблеми не преминават в рамките на първата или 
втората година на преживяемост без заболяване. Рискът от увреждане 
на възпроизводителната функция или постоянно безплодие след онколо-
гично лечение зависи от вида на използваните химиотерапевтични  
лекарства, кумлативната доза на химиотерапия и лъчелечение, възраст-
та и др. Съществува голямо разнообразие от методи за лечение на 
сексуална дисфункция и съхраняване на фертилността, част от които са 
предмет на настоящия доклад.         

Ключови думи: рак, сексуална дисфункция, фертилност, химиоте-
рапия, лъчетерапия  

 
Summary: The usage of toxic medicinal chemotherapy and radiotherapy 

with ontological patients increases the survival rate but has severe side effects 
and leads, in long term plan, to sexual dysfunction and to damage of the ovarian 
follicles for women and spermatogonium for men. With all researches, the 
assessments of sexual dysfunction after various anti-tumor treatments vary 
between 40% to 100% and the sexual problems do not pass on within the first or 
second year of survival without the disease. The risk for damage of the 
reproductive function or permanent infertility after ontological treatment 
depends on the type of the chemotherapy medicines, the chemotherapy and 
radiotherapy commutative dose, age etc. There are many methods for sexual 
dysfunction treatment and fertility preservation and some of them are discussed 
in the current report.       

Keywords: cancer, sexual dysfunction, fertility, chemotherapy, radio-
therapy 

 
Проблеми със сексуаността при пациенти с рак 
Потенциалните промени в сексуалната функция все повече се 

разглеждат като съответен проблем в онкологията и като обект на 
клинични изпитвания. Сексуалността е деликатна тема и при 
пациенти с рак, обсъждането на сексуалната функция може да бъде 
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изтълкувано погрешно, когато въпросите за оцеляване са по-важни. 
Въпреки, че сексуалната функция не е "начин на живот" проблем, тя 
е сериозна тема, която изисква внимание. Сексуалните проблеми 
имат дълбок ефект върху благосъстоянието и качеството на живот; 
те засягат взаимоотношенията и са свързани с високи нива на 
дистрес за пациента. Няколко фактора трябва да се вземат предвид 
при оценката на възможните проблеми за сексуалното благопо-
лучие: семейно положение, пол, възраст, етническа принадлежност, 
образование. По-високата възраст и лечение с радиация пряко се 
свързват с нарушаване на сексуалната функция. 

Сексуалните проблеми играят съществена роля при пациентите 
от всички възрасти. Увреждане на сексуалната функция се открива 
както при възрастни онкологични пациенти, така и при тези, които 
са имали онкологично заболяване в детска възраст. Това подчертава 
факта, че пациентите се нуждаят от съвети във всяка възраст. По 
отношение на сексуалността и рака е необходимо да се направят 
следните разграничения: 

• между пациенти от женски и от мъжки пол, и 
• между органи, засегнати от рак, свързани със сексуалността 

и други органи – не свързани със сексуалността 
В миналото, основно изследванията са фокусирани върху рако-

ви заболявания, свързани с половите органи – като рак на про-
статата и на тестисите при мъжете и рак на гърдата и гинекологичен 
рак – при жените. При рак на органи не свързани със сексуалността, 
повечето изследвания са правени при колоректален рак. Сексуални 
дисфункции са наблюдавани и при рак на лимфната система, на 
белия дроб, на шията и на главата. 1    

Качеството на една връзка е от важно значение, тъй като 
качеството на живот и семейното удовлетворение на партньорите са 
свързани. Проведено изследване на Glantz et al (2009)2 сочи, че след 
тежко заболяване рискът да бъдат изоставени от своя партньор е по-
висок при жените (20,8% ), отколкото при мъжете (2,9% ). При 
консултиране на пациент с рак, партньорът не бива да бъде пре-
небрегван, тъй като това може да доведе до недоразумения относно 
нарушения в сексуалността, дължащи се на лечението и на въз-
можните странични ефекти от него. Онкологичното заболяване и 
неговото лечение могат да изострят бивши сексуални проблеми или 
да създадат нови такива. Когато сексуалната дисфункция същест-
вува при здрави пациенти, много често тя се пренебрегва. Осъз-
наването на тези потенциални проблеми, би помогнало за адапти-
рането на пациента към трудности след края на лечението. 
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Предварителното обсъждане на сексуалността и интимността осигу-
рява основа за последваща преоценка по време и след приключване 
на лечението. Хората имат различни становища за нормален 
сексуален живот и поради тази причина, лекарят трябва да разбере 
дали пациентът е бил доволен от сексуалността си в миналото. За 
някои пациенти, диагнозата рак може да послужи като извинение да 
се въздържат да са сексуално активни.   

Според Pfizer Global Study, 80% от онкологичните пациенти 
биха искали да имат повече информация за въздействието на 
заболяването им и последващата терапия върху тяхната сексуал-
ност. 91% от пациентите с рак се притесняват да попитат лекарите 
за сексуални проблеми, а 97% от лекарите не информират болните 
за възможни сексуални дисфункции. Това подчертава необходи-
мостта от интензивно обучение по комуникационни умения. Лека-
рите трябва да са наясно, че начина по който подхождат към 
проблема, може да бъде повлиян от собствените им сексуални пре-
живявания. Обсъждайки с пациента темата за сексуалността, леку-
ващият трябва да използва разбираем и достъпен  за пациента 
речник, а не такъв, изпълнен с техническа медицинска термино-
логия. Соматичните и психологични проблеми на сексуалната 
дисфункция трудно се разграничават и са взаимно зависими.  

При лечението на рака е необходимо да се прави разграни-
чаване между страничните ефекти на различните терапевтични 
интервенции. 

Стигмата може да е очевидна като белези, алопеция, коло-
стомия или уростомия. Това може значително да промени образа на 
тялото и самочувствието на пациента. Ракът на половите органи 
може да доведе до осакатяващи промени. Наред с негативния образ 
на тялото, може се включат намаляване на овлажняването, промени 
в теглото ( наддаване или загуба на килограми ). В повечето случаи, 
за да съхранят връзката с партньора си, жените се подлагат на 
болезнен коитус. Някои от страничните ефекти при лечение на рак 
могат да бъдат временни, но в повечето случаи, промените в 
сексуалното функциониране, себеусещането и смущения в отноше-
нията остават текущи. Представата на пациента за целостта на 
тялото, преди лечението, също играе важна роля в степента на 
възстановяването му. 

Трудно е да се прави разграничаване между свързаните с лече-
нието странични ефекти, умората и депресивните симптоми. При 
пациенти с депресия се прилага терапия с антидепресанти. Някои от 
тези медикаменти намаляват сексуалното желание, но от друга 
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страна, тежката депресия също повлиява върху сексуалните функ-
ции. В тези случаи специфична фармакотерапия повлиява благо-
приятно за възстановяване на сексуалността на пациента. 

 
Сексуални дисфункции при онкологични пациенти 
Нормалната сексуална функция (СФ) е многоспектърна и се 

определя от всеки пациент и неговия партньор в контекста на пол, 
възраст, лични нагласи, религиозни и културни ценности.1 Във 
всички проучвания оценките на сексуална дисфункция (СД) след 
различни антитуморни лечения варира от 40% до 100%.2 Повечето 
се отнасят за карцином на гърда или гинекологичен тумор при жени 
и простатен карцином при мъже. По-малко е известно как други 
солидни тумори повлияват на сексуалността. Изследванията показ-
ват, че около 50% от жените с карцином на гърда имат дългосрочна 
СД3,4; подобен е и процентът на жените с гинекологични тумори.5 

При мъже с простатен карцином основна форма на СД е еректилна: 
след радикална простатектомия е 60-90%, след перкутанна лъче-
терапия – 67-85%6, 7, чувствително по-ниска е при брахитерапия и с 
най-висок процент е при криотерапия.8 При неходжкинови лим-
фоми и тумори на тестиси 25% от пациентите остават с дълго-
срочни сексуални проблеми.2, 9  

Причините за СД са физиологични и психологични, а най-
често срещаните форми са4: (i) загуба на желанието за сексуална 
активност при мъже и жени; (ii) еректилна дисфункция при мъже; 
(iii) диспаревния (болка при полов акт) при жени. При мъже могат 
да се проявят следните СД: (i) анеякулация (липса на еякулация); 
(ii) ретроградна еякулация (назад към пикочния мехур); (iii) 
неспособност за оргазъм. При жени СД се изразяват в промени в 
гениталните усещания (поради болка или загуба на чувствителност 
и изтръпване) и намалена способност за достигане на оргазъм. 
Загубата на чувствителност също може да бъде сериозен дистрес.10 
Преждевременна яйчникова недостатъчност вследствие химиотера-
пия или лъчелечение на таза често е предшественик на СД, особено 
когато хормонално заместителната терапия е противопоказна.3 За 
разлика от други физиологични странични ефекти, сексуалните 
проблеми не преминават през първата или втората година на 
преживяемост без болест (ПББ)3 и СД може да остане като по-
стоянна величина, дори да се утежни във времето. За повишаване на 
качеството на живот (КнЖ) е необходимо да се направи оценка на 
проблема и да се предприемат съответни действия.3 
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Контрол на сексуани пробеми при онкологични пациенти 
Загубата на сексуално желание често е многофакторна, поради 

което трябва да се изключи разстройство на настроението и да се 
изследва взаимодействие на следните обстоятелства: (1) промяна в 
динамиката на отношенията; (2) загуба на физическо благосъстоя-
ние; (3) промяна на житейската сексуална концепция; (4) негативен 
образ на тялото. Ефектът от предписаните лекарства, химическата 
зависимост или хормонални аномалии са насочващи фактори. Не 
съществува афродизиак, който да възстанови сексуалното желание 
при наличие на нормална хормонална среда. За голяма част от 
проблемите са достатъчни осигуряването на информация и предло-
жения за промяна на поведението. Образованието на пациентите 
може да бъде осигурено чрез книги, брошури, CD-ROM-видио, 
обучени помощници или интернет интеракции. 1 При пациенти с по-
сложни и тежки проблеми професионалната намеса е по-ефективна; 
препоръчителна е психообучителна интервенция (оценена при жени 
с карцином на гърда), отправено към сексуална анатомия, боди 
имидж, нагласи и поведение, комуникации и начини за засилване на 
сексуалните функции.1 Интервенции, насочени към психосоциал-
ните и когнитивни фактори, могат да бъдат важен елемент за 
подобряване на емоционалните и сексуални резултати.1 На физиче-
ски лица, двойки или групи може да бъде предложено сексуално 
консултиране; ефективността му не е сравнявана при онкологични 
пациенти и не е известно дали може да повиши въздействието на 
медицинските процедури срещу еректилна дисфункция или дизпа-
ревния; съществуват ограничени изследвания при мъже с простатен 
карцином.1  

Употребата на sildenafil (инхибитор на фосфодиестераза-5, 
PDE-5) има най-добър ефект при най-леки форми на еректилна 
дисфункция и позволява около 72% от мъжете с невросъхраняваща 
простатектомия и 15% без невросъхраняваща простатектомия да 
постигнат ерекция, достатъчна за вагинален полов акт. Други PDE-
5-инхибитори за подобряване на еректилната дисфункция са 
vardenafil и tadalafil. Ефективността и на трите PDE-5-инхибитора е 
сходна и според аналитични данни са помогнали на 60-70% от 
пациентите с ериктилна дисфункция.1 При жени появата на ваги-
нална сухота и дразнене се отразяват на процеса на възбуда и 
причиняват болка при полов акт. Контролът им (особено при 
пациенти, които не могат да използват естроген-заместваща тера-
пия) може да стане чрез ползване на вагинални лубриканти, 
несъдържащи естроген, водно- или силиконово разтворими (напр. 
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replens, astroglide, K-Y liquid). Използването на естрадиол-осво-
бождаващ вагинален пръстен (Estring), съдържащ препарат с бавно 
освобождаване (2 mg микронизиран 17-бета-естрадиол), може да 
осигури по-малко рискова алтернатива за системна естрогенна 
замяна при жени с постменопаузална вагинална атрофия.1 Estring 
демонстрира снижение на рецидиви на инфекции на пикочни 
пътища при жени в постменопауза и значителен ефект върху 
зреенето на вагинални и уретрални мукозни клетки, намаляване на 
урогениталните симптоми на жени след менопауза. Друга алтер-
натива за естроген-заместваща терапия е ползване на вагинални 
таблетки Vagifem; проучване, сравняващо продукта с 1.25 mg коню-
гиран естрогенов вагинален крем Premarin, установява еквива-
лентност за облекчаване на симптомите при атрофичен вагинит, но 
регистрира по-ниска степен на пролиферация на едометриум при 
Vagifem; анализът показва, че жените оценят вагиналните таблетки 
по-благоприятно от вагиналния крем. Безопасността от продължи-
телно използване на вагинални естрогени не е определена. Ако 
нарушената възбуда се свързва с менопаузални ендокринни проме-
ни, може да се обсъжда хормонална заместителна терапия. При 
дискомфорт около вагиналния вход от проникване се препоръчват 
упражнения за отпускане на mm. pubococcygei. Жени, изгубили 
вагинална дълбочина или калибър след тазова хирургия, лъчелече-
ние или реакция на присадка срещу приемник, могат да се въз-
ползват от програма за поставяне на вагинални дилататори с 
постепенно нарастващи размери или от упражнения за по-добро 
отпускане на мускулите около вагиналния вход. Някои жени могат 
да се възползват краткосрочно от лубриканти или упойващи гелове 
за предотвратяване на болката в сухи вулварни райони. В САЩ е 
одобрено нефармацевтично устройство за подпомагане на сексуал-
ната възбуда при жени – Eros Clitoral Therapy Device (Eros-CTD); 
създава леко засмукване върху клитора с цел увеличаване на 
притока на кръв; особено е ефективен при хистеректомия и хирур-
гично индуцирана менопауза; достоверно подобява всички области 
на оценка, вкл. повишаване на сексуалното желание, възбуда, луб-
рикация, оргазъм, сексуално удовлетворение, намаляване на 
болката, подобрена вагинална еластичност, мукозен цвят и влага, 
намаляване на кървене и разраняване. 1  

 
Контрол на сексуани пробеми при онкологични пациенти 
Проблеми с фертилитета при онкологични пациенти. Използ-

ването на токсична лекарствена химиотерапия и лъчелечение 
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повишава преживяемостта, но има тежки странични ефекти и води в 
дългосрочен план до уврежда на яйчниковите фоликули при жени и 
на сперматогоните при мъже. Рискът от увреждане на възпроиз-
водителната функция или постоянно безплодие след онкологично 
лечение зависи от вида на използваните химиотерапевтични лекар-
ства, кумулативната доза на химиотерапия и лъчелечение, възрастта 
и др. За периода 2006-2013 г. са публикувани 18 рандомизирани, 
контролирани проучвания, шест систематични обзора, мета-анализи 
и множество редакционни материали; повечето данни са от кохорт-
ни проучвания, серии от случаи, малки нерандомизирани клинични 
изпитвания или доклади за случаи.11 Не е проучено вземането на 
решение за бъдеща криоконсервация на тъкани и репродукция след 
смърт. Налице са доказателства за неефективност на хормоналната 
супресия за съхранението на фертилността, но има нужда от 
убедително проучване. Малко е известно и за емоционалното въз-
действие на инфертилитета или прилагане на някоя от възмож-
ностите за съхранение на фертилността при онкологични пациенти 
в различните етнически, расови или социалноикономически групи. 
Разговорът трябва да бъде част от цялостен процес по планиране на 
лечението, а дискусията трябва да включва обсъждане на научните 
доказателства, претегляне на потенциалните вреди и ползи, 
репродуктивния потенциал, очакваното забавяне и предпочитанията 
на пациента. Препоръчва се специалистите да поддържат открит 
диалог с пациентите или с родителите/настойниците на деца, на 
които им предстои антитуморно лечение и проявят интерес към 
съхранение на фертилността, и своевременно (преди започване на 
лечение) да ги насочват към специалист по репродуктивно здраве. 
Уместна е употреба на електронни ресурси (напр. телефон, елек-
тронна поща, Skype), които могат да улеснят методите за консул-
тиране. В проучване на Partridge, et al. 29% от жените с карцином 
на гърда съобщават, че притеснения, свързани със загуба на фертил-
ност, са повлияли решенията им за лечение; около 10% прекъсват 
хормонотерапия преди определеното време, а 1% отказват химиоте-
рапия.11 Според Armuand, et al. 80% от мъжете получават инфор-
мация за въздействието на лечението върху фертилитета и около 
70% – за методите за съхраняването му; между 25% и 50% вземат 
решение за съхранение на замразена сперма. 11 При жените едва 
48% получават съвети за въздействие на лечението върху ферти-
литета, 14% получават информация за съхраняването му и само 2-
10% се подлагат на процедури за запазването му.        
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Налице са доказателства, че криоконсервация на сперма е 
ефективен метод за съхранение на фертилността при мъже, приема-
щи антитуморно лечение12-19; гонадната защита чрез хормонална 
манипулация е неефективна. Криоконсервацията и транспланта-
цията на тестикуларна тъкан или на сперматогони, както и тестисни 
ксенографти все още са в експериментална фаза. Криоконсервация 
на тестикуларна тъкан може да бъде комбинирана с други меди-
цински процедури, за да се повиши успеваемостта и прием-
ливостта.11 Мъжете следва да бъдат консултирани относно възмож-
ния повишен риск от генетична увреда на семенната течност, взета 
след започване на химиотерапия.Силно се препоръчва семенна 
течност да бъде взета преди започване на лечението, тъй като е 
възможно качеството и ДНК целостта й да бъдат нарушени след 
само една терапевтична сесия. Въпреки че броят на сперматозои-
дите и качеството на семенната течност могат да бъдат намалени 
още преди започване на терапията, и дори когато е необходимо 
бързо започване на химиотерапия, което ограничава времето за 
вземане на оптималния брой еякулати, тези съображения не трябва 
да разубеждават пациента да запази семенна течност. Интраци-
топлазменото инжектиране на сперма позволява бъдеща употреба 
на много ограничено количество семенна течност, поради което, 
дори в случаите на такива ограничения, фертилността може все пак 
да бъде съхранена. 

Възможностите за съхранение на фертилността при жени зави-
сят от възрастта, диагнозата, типа лечение, наличието или участието 
на партньор и/или предпочитания за донорска банка за сперма, 
наличното време и вероятността за овариални метастази. За крио-
консервация на яйцеклетки идеален вариант е стимулиране на 
яйчниците в рамките на три дни от началото на менструалния 
цикъл, но може да бъде успешно и стимулиране в произволен 
момент.20 Новите схеми за хормонална стимулация (напр. с letrozole 
и tamoxifen) могат да бъдат ефективни както традиционните 
методи.11 Въпреки че ароматазните инхибитори се използват пре-
димно като адювантно лечение на хормон-позитивен карцином на 
гърда (при постменопаузални жени), те могат да действат като 
овариални стимуланти, подтискащи нивата на естроген; letrozole се 
използва за овариална индукция при инфертилни пациентки, а през 
последните десет години – за овариална стимулация с цел криокон-
сервация на яйцеклетки или ембриони; проследяването не показва 
въздействие върху преживяемостта без болест. Успеваемостта на 
криоконсервация на неоплодени яйцеклетки се повишава значи-
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телно и резултатите при млади жени са съпоставими с тези при 
използване на пресни яйцеклетки11; както криоконсервацията на 
ембриони, тази техника също изисква овариална стимулация и 
насочвано чрез ултразвук събиране на яйцеклетки. Въпросът за 
ефективността на овариална супресия с гонадотропин-рилизинг 
хормон (GnRH) все още не е решен; едно проучване посочва малка 
полза за възстановяване на менструалния цикъл, но друга публи-
кация не показва достоверни разлики по отношение на предиз-
викана от химиотерапия аменорея шест месеца след края на 
химиотерапия.11 Наскоро проведено проучване не показва полза от 
употреба на GnRH при пациентки с карцином на гърда, подложени 
на химиотерапия с cyclophosphamide: липсват разлики в процентите 
на възстановяване на менструалния цикъл между пациентки, 
лекувани с GnRH, и контролна група 12 месеца след химиотерапия; 
липсват разлики в хормоналните и ултразвуковите маркери за 
фертилитета.11 Налага се мнението, че употребата на GnRH като 
съпътстващо лечение не е независим предиктор за шансовете за 
менструация след 12 месеца. Мета-анализ, актуализиращ предхо-
ден, включва данни от 24-месечно проследяване в проучване 
ZORO11  и не доказва евентуален благоприятен ефект от употребата 
на GnRH върху поддържане на менструален цикъл или ферти-
литет.11 Въпреки това, може да има други потенциални ползи, напр. 
подтискане на менструация по време на интензивна химиотерапия, 
предотвратяващо менорагия. Този клас медикаменти има нежелани 
ефекти, като горещи вълни и загуба на костна маса. Процесът на 
криоконсервация и трансплантация на овариална тъкан все още се 
счита за експериментален, макар да има съобщения за успешни 
случаи на забременяване. Притеснението е, че при реимплантиране 
на овариална тъкан е възможно да се внесат отново ракови клетки в 
зависимост от типа и стадия на карцинома, въпреки че досега не са 
съобщавани случаи на рецидиви при хора.11 Доказано е, че носители 
на BCRA1-мутация имат намален яйчников резерв11 и съществува 
загриженост дали те са по-предразположени към инфертилитет, 
предизвикан от химиотерапия. При пациенти с унаследена или 
фамилна карциномна болест и установена мутация може да има 
допълнителна полза от извършване на процедура за запазване на 
фертилността чрез криоконсервация на яйцеклетки или ембриони, 
тъй като последните могат да бъдат генетично изследвани за 
мутации и да се обсъжда прилагане на предимплантационна диаг-
ностика. Консервативна гинекологична хирургия: Показано е, че 
радикалната трахелектомия (хирургично отстраняване на маточната 
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шийка) трябва да се ограничава до стадии IA2-IB на рак на 
маточната шийка с диаметър < 2 cm и инвазия < 10 mm. При 
лечението на другите гинекологични злокачествени образувания, 
като цяло интервенциите за запазване на фертилността са фокуси-
рани върху извършването на възможно най-малко радикална хирур-
гична намеса с цел запазване във възможно най-голяма степен на 
репродуктивните органи. Овариалната цистектомия може да бъде 
извършвана при карцином на яйчниците в ранен стадий.   

Съображения за съхраняване на фертилност при деца и 
юноши. Проведени са наблюдателни проучвания върху съхранение 
на фертилност при деца и юноши с туморни заболявания, вкл. и 
риска от лъчелечение и химиотерапия.21-25 За децата е трудно да 
разберат въпроса за увреждане на фертилните им способности в 
бъдеще, но той може да бъде травмиращ за тях като възрастни. За 
прилагане на някои от установените методи за съхраняване на 
фертилност (криоконсервация на сперма и замразяване на яйце-
клетки) при непълнолетни в следпубертетна възраст е необходимо 
одобрение на пациента и съгласие на родителите. Не е съобщавано 
за живи раждания след криоконсервиране в предпубертетна възраст 
и реимплантиране по-късно на кортикална яйчникова тъкан.26,27 

Криоконсервация на тестикуларна тъкан е извършвана при деца на 
ранна възраст, но няма съобщения за тестикуларна трансплантация. 
Няколко проучвания потвърждават, че възрастни, преживели онко-
логично заболяване в детство, искат повече информация за тяхната 
фертилност.28 Възможно е родителите да не се сигурни, когато взе-
мат решение от името на своето непълнолетно дете. 

Съображения за съхраняване на фертилност при пациенти с 
таргетни и биологични терапии. Съществува малко информация за 
въздействието на тези медикаменти върху фертилността, незави-
симо от нивото на доказателственост. Изключение представлява 
bevacizumab, за който се посочва, че 34% от жените, лекувани с него 
за колоректален карцином, развиват овариална недостатъчност 
срещу 2% без bevacizumab.29 От болните с хронична миелоидна 
левкемия, третирани с тирозин-киназни инхибитори (TKI) (напр. 
Imatinib), се предполага, че при млади мъже липсва повишен риск, 
свързан с вродени аномалии в поколенията им30; все пак, тези 
пациенти трябва да бъдат уведомени, че няма достатъчно резултати 
за категорично становище. Жени с репродуктивни способности не 
трябва да забременяват, докато приемат TKI, тъй като съществуват 
убедителни доказателства за тератогенност при животински 
модели. 
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Алгоритъм на комуникация специалист-пациент 
 
Насочването на пациенти за съхранение на фертилността 

трябва да става възможно най-рано. Специалистите, като социални 
работници и психолози, могат да бъдат особено полезни, когато 
болният изпитва стрес от възможна загуба на фертилност. Въпреки 
че пациентът оптимално обсъжда рисковете и възможностите за 
своята фертилност преди антитуморното лечение, има избори, 
които могат да се използват впоследствие: употреба на гестационни 
носители, дарителски ембриони, дарителски яйцеклетки или сперма 
и осиновяване. Психологическите специалисти могат да подпомог-
нат пациентите и техните семейства при вземане на решение за 
запазване на фертилността и как да се използват съхранените 
гамети по морално и етично приемлив за тях начин.11  

Здравните специалисти могат да използват следните въпроси за 
обсъждане на инфертилитета и съхранението на фертилността с 
пациентите (или техните родители/настойници): (1) информирайте 
болния за конкретните рискове: “Някои антитуморни лечения могат 
да причинят загуба на фертилни способности или преждевременна 
менопауза; за да определим конкретните рискове при Вас, взехме 
предвид Вашите индивидуални фактори, като вид тумор, възраст и 
план на лечение; според тази информация ние считаме, че при Вас 
рискът е [висок, среден, нисък, няма риск]; възможно е състоянието 
на Вашите фертилни способности преди заболяването също да са от 
значение за индивидуалния Ви риск [обсъдете, ако е приложимо]”; 
(2) обсъдете обичайните притеснения в следните варианти: (i) “Има 
множество варианти за съхранение на фертилността и способ-
ностите да станете родител след заболяване от рак, които можете да 
обмислите; при мъже най-честата и успешна процедура е съхра-
нение на сперма; има и други, експериментални методи, ако съхра-
нението на сперма не е възможен вариант за Вас; при жени най-
установена възможност е замразяване на яйцеклетки и ембриони; 
има други, експериментални методи, ако тези не са възможен 
вариант за Вас; можете да бъдете насочен/а към съответния спе-
циалист по репродуктивно здраве, който да Ви консултира, ако 
желаете допълнителна информация”; (ii) време: лечението за съхра-
няване на фертилността трябва да приключи преди започването на 
химиотерапия и/или лъчелечение; при мъже съхранението на 
сперма може да бъде направено бързо и да се прави на всеки 24 
часа, ако е необходимо, докато се събере необходимият брой проби; 
при жени процедурата може да трае от две до четири седмици, в 
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случай че се прилага установена техника; някои експериментални 
методи обаче могат да се извършат и по-бързо, така че навре-
менното насочване към специалист по репродуктивно здраве е от 
голямо значение”; (iii) разноски: необходимо е търсене на ресурси 
за финансиране на процедури за съхранение на фертилността и 
включване в определени програми; (iv) рискове за бременност и 
деца след туморно заболяване: данните са ограничени, но липсва 
повишен риск за рецидив вследствие на процедури за съхранение на 
фертилността или забременяване, дори при хормоночувствителни 
тумори; (v) много пациенти се тревожат да не предадат тумора на 
своите деца: с изключение на наследствените генетични синдроми и 
вътрематочното излагане на някои химиотерапевтични лечения, 
няма доказателства, че туморно заболяване в миналото, антиту-
морно лечение или процедури, свързани с фертилността, повишават 
риска; (vi) насочване към специалист по репродуктивно здраве: “За 
допълнителна информация относно съхранението на фертилността 
можете да бъдете насочен/а към специалист по фертилитет/банка за 
сперма; (vii) насочване към специалисти по психично здраве: 
“Освен за рака, има още много други неща, за които трябва да 
помислите; може да бъдете насочен/а към консултант, ако това ще 
Ви е от полза”.   
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Summary: We consider motivation as a dynamic state of important 

importance, as it allows predicting the preferences of healthcare professionals 
for different types of professional tasks and roles. In the report are discussed the 
results of a motivational orientation test of healthcare professionals who work 
in high-intensity clinical sections. The data are analyzed on the test scales: 
orientation towards achievement, orientation towards innovation, orientation 
towards leadership and orientation towards relationships.  

Keywords: motivation, medical specialists, high intensity of work  
 
 

1. Увод  
В последните години в системата на здравеопазването у нас се 

извършват редица промени и трансформации, във фокуса на които 
са организацията, стандартите, качеството и ефективността на 
лечебните практики. Наред с ежедневната динамика, тези промени 
оказват допълнителен натиск на средовите условия. 

Все по-чести са научните съобщения за откриване на тревож-
ност, дистрес и депресия сред здравните специалисти, работещи в 
условия с критични ситуации [5].  

mailto:stcvet@abv.bg
mailto:kamelia_tsvetanova@abv.bg
mailto:em_marinem@yahoo.com
mailto:stcvet@abv.bg
mailto:kamelia_tsvetanova@abv.bg
mailto:em_marinem@yahoo.com
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Нерешените проблеми рефлектират върху отношението към 
пациентите и качеството на работа, стига се текучество на пер-
сонала. 

Karanikola, M. и кол. правят проучване сред 229 здравни спе-
циалисти от 11 болнични заведения, заети в звена с висок интен-
зитет на работа и достигат до извода, че обследваните лица демон-
стрират високи нива на тревожност, поради което е необходимо да 
се предприемат мероприятия, които да насърчат ефективната 
комуникация между лекарите и медицинските сестри и превантират 
влошаването на симптомите на клинична тревожност [7]. 

Динамично променящите се условия на труд, работния микро-
климат, демотивацията водят до системна умора, неефективност и 
неудовлетвореност от работата. Медицинските специалисти с 
установен burnout синдром са по-склонни да оценят субективно 
безопасността на пациентите, отчита се нарастване на честотата на 
допуснатите грешки [5]. Прекомерното работно натоварване, недо-
статъчно определения кръг от отговорности, конфликтът на ролите, 
влошените взаимоотношения с колеги и др., са едни от най-честите 
причини за развитието на синдрома на прегарянето [6 ]. На тази 
основа могат да бъдат интерпретирани атрибуциите за запазване 
или нагласата за промяна на професионалния статус. 

Доказано е, че медицинската професия е силно стресираща. От 
една страна медицинският персонал трябва да отговори бързо на 
нуждите на пациентите и техните семейства, от друга страна стои 
риска от допускането на медицински грешки, които могат да 
доведат до необратими последици за пациентите. Полагането на 
нощен труд, работата на смени и извършването на сложни меди-
цински процедури, смъртта на някои от лекуваните пациенти се 
явяват важни фактори за повишаването на стреса и неудовлетво-
реността от упражняваната професия [8,9]. Стресорите, който 
повлияват работата, В. Стоянов [4] обособява в групи: 1) Стресори, 
идващи от социума – икономическите условия, промените в 
пазарите, развитие на технологиите, нарастващата конкуренция и 
др, 2) Организационни сресори – вид на организацията, организа-
ционни промени, организационна култура, система за стимулиране, 
безопасност на средата и др.; 3) Стресори, свързани със специ-
фиките на работа – работно пренатоварване, времеви дефицит, 
животозастрашаващи и рискови ситуации, ролеви конфликти, недо-
стиг на информация и др. 

По какъв начин здравния специалист преработва и спазва 
новите изисквания, как това рефлектира в интра- и интерперсонален 
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аспект, какво е действието на хигиенните и мотивационните фак-
тори върху личността – са едни от въпросите, които си зададохме с 
идеята за проучване. М. Паунов посочва, че мотивацията изразява 
субективно оценъчното отношение на човека към дейността му, към 
обществото, към задачите и другите хора, като същевременно обек-
тивизира разбирането на смисъла и значението на извършваната 
дейност [3;32,77-78]. Стресът на работното място обективно влияе 
върху ефективността на работата и върху работните постижения, 
има отношение към мотивацията и води до професионално 
изпепеляване [4;63-73] 

 
2. Собствено проучване 
Проучването е по програмата на фонд за научни изследвания 

към Медицински университет-Плевен (научно-изследователски  
проект №12/2015), проведено сред 130 заети в здравеопазването 
лица. Използвани са анкетен метод, on-line платформа за въвеж-
дане и генериране на доклади, excel, статистически методи в 
StatGraphics. В материала са коментирани резултатите от Тест за 
оценка на мотивационната ориентация (ТОМ) от общо 70 лица – 
лекари и професионалисти по здравни грижи от УМБАЛ „Д-р Г. 
Странски” от I, II и III отделения на ОАИЛ и Акушеро-гинеколо-
гична клиника, Отделение по обща и оперативна гинекология, 
Клиника по рискова бременност, Отделение по неонатология. 
Средна възраст 43.8 г. От тях 40 лица работят в ОАИЛ (I клинично 
звено) и 30 лица в Клиника по акушерство и гинекология (II кли-
нично звено), като 26 са лекари (11 жени) и 44  професионалисти по 
здравни грижи – медицински сестри и акушерки. 

 

 
 
Фигура 1. Съотношение на обектните групи по възраст (в брой) 
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Анкетираните лица са разпределени по професионални групи и 
възраст, показано на фигура 1. 

Прави впечатление, че при лекарите доминира възрастта 51-60, 
докато при сестринския персонал – групите до 40 г. 

Тестът за мотивационната ориентация (ТОМ) е самооценъ-
чен въпросник, оценяващ четири  основни мотива, които повлияват 
важни кариерни решения. Резултатите от него дават възможност да 
се определи към какво се стреми човек в своята работа, какви цели 
се опитва да постигне, какъв тип работни ситуации могат 
допълнително да го стимулират (и кои ще се опитва да избягва), 
какви задачи ще му дадат възможност да прояви в най-пълна степен 
своите силни страни, как най-вероятно ще предпочете да се развие 
неговата кариера [1]. 

Тестът се основава върху теориите за потребностите на 
Маклеланд и за активацията на Бърлайн. Резултатите от десетки 
години изследвания на мотивационните ориентации показват, че в 
своята работа хората са стремят към постигане на една или повече 
от следните четири цели (фигура 2): 

 

 
Фигура 2. Основни мотивационни профили според методиката ТОМ 

 
В материала са коментирани както обобщените резултати по 

скали, така и резултатите по условно диференцираните обектни 
групи – клиницисти и сестрински персонал. 

Фигура 3 дава общата картина на получените данни, общо за 
анкетираните лица по нива и скали. Наблюдава се едно сравнително 
добро разпределение за всички скали. Обръщаме внимание на 
скалата „ориентация към успех”, при която много ниско ниво се 
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открива при 11 лица (16%), а много високо – при общо 9 (13%). 
Интересен профил има и скалата „ориентация към иновации”, която 
бележи плато в диапазона ниско-високо ниво и следва профила на 
предходната скала в много ниските и много високите нива.  

 

 
Фигура 3. Обобщени резултати по нива и скали (в брой) 

 
Таблица 1. показва общото разпределение по брой и в % по 

скали и типология на резултатите от скала „ориентация към 
постижения”. Както се вижда, 11 лица (16%) са склонни да избягват 
участие в дейности, важни за институцията/организацията, често 
преживявайки чувство на несигурност във възможностите, 16 (23%) 
не са насочени към постигане на амбициозни цели.  

Общо 21 (30%) от анкетираните здравни служители са 
показали склонност да преодоляват трудности, да си поставят цели, 
но не винаги са последователни при постигането им. 22 (31%) са 
високо мотивирани, целеустремени и отдадени на работата си. По 
литературни данни, лицата, които показват високи резултати по 
скалата са амбициозни, въвлечени и склонни да се идентифицират с 
работата си, същевременно са по-слабо заинтересовани от 
междуличностните взаимоотношения. 

 
Таблица 1:  Обобщени резултати по показател „ориентация  

към постижения” по скали 
Скали Характеристика Брой % 

Т<35 Предпочитания за дейности, без особени трудности и 
прекомерни усилия. Избягващо поведение при   
предизвикателства и изпитания; при оценяване на 
постигнатите резултати и обратна връзка. 

 
11 

 
 

 
16 

 

35≤Т<45 Слаба заинтересованост от пълно разгръщане на 
потенциалите. В работата си не показват склонност 

 
16 

 
23 
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към поемане на отговорности, възможен страх от 
провал, не са склонни да преследват амбициозни 
цели.  

 
 

 

45≤Т<55 Не подчертават способностите си, но не избягват и 
професионални изяви. Предпазливи при поемане на 
риск, среден интерес към преодоляване на трудности, 
приемат добре обратна информация за работата си, 
не винаги последователни. 

 
21 

 
 

 
30 

55≤Т<65 Стремеж към постигане на високи цели, активно 
търсят предизвикателства в работата си. 

13 
 

19 

Т≥65 Високо мотивирани към решаване на сложни задачи 
и постигане на високи цели. Изразходват максимални 
усилия, склонни да правят жертви в името на 
работата. Независими, със стремеж към 
самоусъвършенстване. 

 
9 
 
 

 
12 

 
Сравнявайки резултатите по скалата „ориентация към пости-

жения” при лекари и здравни специалисти (фиг. 4 и 5), се вижда, че 
няма разлика особено във високите нива.  

Разлика се наблюдава при скали „отношения (афилиация)” и 
„лидерство”. 18 (41%) от медицинските сестри и акушерки са насо-
чени активно към взаимоотношенията в работна среда, докато при 
лекарите резултатът е 7 (27%). 13 (50%) от лекарите са с високи 
показатели насоченост към лидерство, докато при медицинските 
специалисти доминират средите нива по скалата. 50% от лекарския 
състав е показал изразена насоченост към иновации, сравнено с 23% 
от сестринския състав. 

  

 
 

Фигура 4. Графично представяне на резултатите на лекарите по нива  
и скали (в брой) 
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Фигура 5. Графично представяне на резултатите на мед. сестри  
и акушерки по нива и скали (в брой) 

 
Различия по скала „лидерство”, показват, че лекарите са по-

ясно насочени към професионална и личностна доминация, което 
подсилва Аз-структурата, кореспондира с тенденцията към бързо 
вземане на решения, координиране дейността на другите, ускорена 
динамика на труда, необходимост от решаване на спешни задачи и 
рискови казуси. Представители на тази група са склонни да 
демонстрират раздразнителност спрямо колеги или подчинени, 
чиито решения оспорват техния авторитет, на фона на наличие на 
изразена чувствителност относно властови въпроси.  

Лицата, показали високи резултати по скалата „иновации” са 
заинтересовани от усвояване на нови методи на работа, настроени 
експериментаторски към дейностите на ежедневно равнище, между-
личностните отношения често не са във фокуса на вниманието им. 
Склонни са да демонстрират по-голяма независимост и самостоя-
телност. 

При анализа на резултатите от методиката ТОМ бе потърсена 
връзка с някои от останалите методически инструменти, включени в 
цялостното проучване. Ориентацията към иновации кореспондира 
контекстно с дългосрочната мотивация. Проучването доказа, че 
онази част от анкетираните, които много рядко и онези, които 
много често са емоционално изтощени се различават от групата на 
тези, които понякога и рядко съобщават за емоционална изтощеност 
(х2=10.55; p=0.03). Като първите две групи са повече ориентирани 
към постижения и иновации. 
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Проучването установи значими взаимовръзка между мотивите 
„иновации” и „постижения”, валидно за всички анкетирани лица 
(r=0.79, р =0.000). 

 
3. Заключение 
Приемаме дефиницията, цитирана от С. Карабельова [2,75] – 

лидерството е „социален процес на влияние, в който лидерът търси 
съзнателно участието на подчинените в усилието да се постигнат 
организационните цели”, за да подчертаем „ползата” от ориента-
цията към лидерство в контекста на мотивационните характери-
стики на обекта на проучване.  

Получените резултати показаха, че съществуват различия в 
мотивационните профили, сновано на специфичността на труда и 
специалността.  

Медицинските специалисти във звената с висок интензитет на 
работа са подложени освен валидните за здравеопазната система 
стресори, но и на редица допълнителни фактори като вземане на 
високо отговорни решения в условията на времеви дефицит, про-
фесионална реципрочност, екипност, отговорност в животозастра-
шаващи ситуации, висока самоорганизираност и самокритичност.  
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КОНТРОЛ НА БЪРНАУТ – ПСИХООНКОЛОГИЧНИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ В БЪЛГАРСКАТА КЛИНИЧНА 

ОНКОЛОГИЯ 
 

Димитрина Григорова 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово    

 
Резюме: Синдромът на професионално “изпепеляване” (“burnout”) е 

невъзможност да се функционира ефективно в собствената професия, 
като последица от продължителен и силен стрес. Терминът е въведен от 
клиничния психолог HJ Freudenberger през 1974 г. Синдромът обхваща 
чувствата, мотивите и очакванията. Основните симптоми, които се 
включват в него са: емоционално изтощение;деперсонализация (дехума-
низация) инамалена работоспособност. Терминът burnout, освен с 
емоционален и физически дискомфорт на работното място, се асоциира 
още с намаляване качеството на „услугите„, с напускане на работа, 
служебни провали, нисък морал, различни белези на личностовдистрес, 
включващ физическо изчерпване, нарастваща употреба на алкохол и 
дроги, семейни проблеми и др. Въпреки че онкологичната практика може 
да бъде с изключително добро възнаграждение, тя е и една от най-
трудните и стресиращи области на медицината. Превенцията на 
“burnout” по отношение на онколози и лекари по палиативна медицина, 
трябва да е в посока разработване на план засамостоятелни грижи. 

Ключови думи: синдром на професионално "изпепеляване", онкология 
 
Summary:The syndrome of the professional ”burning” (“burnout”) is the 

inability to function properly at work, as a consequence  of a continuous  high 
stress. The term was introduced by the psychologist HJ Freudenberg in 1974. It 
encompasses feeling, motives and expectations .The main symptoms included 
are: emotional exhaustion, depersonalization (dehumanization) and reduced 
working capacity. Apart from emotional and physical discomfort, the term is 
also associated with low quality of services, quitting job, low self-esteem, 
different characteristics of personal distress including physical exhaustion, 
higher rates of alcohol and drug abuse , family problems etc. Although the 
oncological practice can be very rewarding, it is one of the most stressful and 
hardest fields in medicine. The prevention from burnout should be focused on 
oncologists and doctors by means of developing a scheme for independent care. 

Keywords: syndrome of professional "buming", oncology 
 
 

Онкологичната практика е една от най-трудните и стресиращи 
области на медицината. Онколозите ежедневно са изправени пред 
предизвикателства, свързани с живота и смъртта, прилагат силно 



 532

токсични терапии, трябва да се справят с бързия темп на развитие 
на науката онкология, в същото време трябва да бъдат внимателни в 
комуникацията с пациентите при осигуряването на медикаментозно 
и палиативно лечение. Това ги поставя в ежедневни ситуации  на 
стрес. 

Професионалният стрес действа продължително върху човек и 
има последствия, които могат да се проявят след дълъг период от 
време. Стресът на работното място може да се дефинира като 
състояние, при което професионалните фактори взаимодействат с 
човека, принуждавайки го да промени своето психично и/или 
физиологично състояние по начин, който отклонява личността от 
нейното нормално функциониране и води до професионално из-
черпване (“бърнаут”). Синдромът на професионално “изпепеля-
ване” (“burnout”) е невъзможност да се функционира ефективно в 
собствената професия, като последица от продължителен и силен 
стрес. Терминът е въведен от клиничния психолог HJ Freudenberger 
през 1974 г. и от социалния психолог Cristina Maslash.1 

Не може да се коментира, че съществува общоприета дефи-
ниция, но всички изследователи са единодушни по отношение на 
основните симптоми:  

- емоционално изтощение – чувство на умора, преминаващо в 
усещане за изчерпване на емоционалната енергия; 

- деперсонализация (дехуманизация) – възприемане на нега-
тивни нагласи или незаинтересованост към другите; 

- намалена работоспособност – усещане за влошена компе-
тентност и неудовлетвореност от собствените постижения, усещане 
за безсилие и нежелание да се продължава работата. Синдромът 
обхваща чувствата, мотивите и очакванията. 

Проявява се с няколко групи симптоми – физиологични, 
когнитивни, емоционални и поведенчески. Терминът burnout, освен 
с емоционален и физически дискомфорт на работното място, се 
асоциира още с намаляване качеството на „услугите„, с напускане 
на работа, служебни провали, отсъствие от работа, нисък морал, 
различни белези на личностов дистрес, включващ физическо 
изчерпване, безсъние, нарастваща употреба на алкохол и дроги, 
семейни проблеми и др.  

Според съвременните проучвания нараства значително броят 
на специалистите, засегнати от “бърнаут”. Той се оказва една от 
най-новите болести на модерния свят. Проявява се тогава, когато 
имаме хронично енергийно изчерпване на ресурсите, продиктувано 
от непрестанното излагане на стрес в работната среда и тялото 
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отказва да приема, и понася повече психическо напрежение, и се 
„предава”. От професионално изчерпване най-често страдат високо 
квалифицирани специалисти на възраст между 35 и 55 години. 
Проучванията показват, че “изпепеляване” се проявява при 35% от 
медицинските онколози, 38% при лъчетерапевтите и 28-36% при 
хирургичните онколози.2 Клиницисти, които се грижат за тежко 
болни пациенти, са изправени пред висок риск от намаляване на 
личното благополучие, включително морално страдание и умора от 
състрадание. Синдромът се дефинира като прогресивна загуба на 
идеализъм, енергия и цели, изпитвана от хората в подпомагащите 
професии в резултат на условията на тяхната работа.3 Нивата на 
основните характеристики на синдрома (физическо и емоционално 
изтощение, цинизъм и неефективност) сред клиничните специали-
сти, работещи с тежко болни онкологични пациенти, са високи. До 
69% от онколозите преживяват емоционално изтощение, 10-25% 
изпитват деперсонализация, която е форма на цинизъм, и 33-50% от 
лекарите по палиативни грижи отчитат неефективност.4,5 “Изпе-
пеляването” може да повлияе на лечението на пациентите, на 
взаимоотношенията лекар-пациент и на личните отношения, може 
да доведе до злоупотреба с наркотични вещества и дори до 
самоубийство. Допълнително клиницистите могат да изпитват 
морално страдание, определящо се като неспособност да действат 
по начин, съвместим с нечии лични и професионални ценности, 
поради институционални и други външни ограничения, заедно с 
умора и липса на емоционална енергия, проявяваща се чрез нама-
лена нужда за грижа към пациентите (т.нар. умора от състрадание). 
Клиницистите могат да изпитват различна комбинация или едно-
временно и трите от тези синдроми.  

Предразполагащи фактори. Всички лекари могат да бъдат 
изложени на риск от “изпепеляване” в резултат на естеството на 
работата и на лични характеристики. Работните фактори включват 
претоварване с работа (напр. голям брой на пациенти, недостатъчни 
ресурси или усещане за лошо управление), липса на контрол върху 
работната среда и високи нива на смущения в работата и дома.6, 7 
Личните характеристики, предразполагащи проявата на “изпепеля-
ване”, са свързани с женски пол, индивидуална практика, начало на 
професионална кариера, липса на чувство за личен контрол над 
събитията, приписване на успеха на случайността, а не на личните 
постижения.8,9 Брачните отношения и наличието на деца се явяват 
защита срещу професионално “изпепеляване”, което предполага 
насърчаване на лични партньорски отношения, независимо от 
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естеството им.10 Най-често използван инструмент за измерване на 
синдрома е Maslach Burnout Inventory (MBI).11 

Превенция. Клиницистите, които се грижат за онкологични 
пациенти, са изложени на висок риск от развитие на “изпепе-
ляване”, умора от състрадание (т.нар. вторичен травматичен стрес ) 
и морално страдание по силата на предизвикателствата в ежеднев-
ните грижи за болните и техните семейства. Въздействията на тези 
синдроми могат да бъдат тежки и дълготрайни. Предвид липсата на 
достатъчно внимание върху „грижа за самия себе си„ при обучение 
на бъдещи онколози и лекари по палиативна медицина, трябва да се 
разработи план за самостоятелни грижи. Съществуващите стра-
тегии за „самостоятелни грижи”, както в лична, така и в профе-
сионална сфери, са с доказани ползи за смекчаване на последиците 
от “изпепеляване”. Стртегиите за избягване и намаляване на 
“бърнаут” включват обучение по „грижа за себе си”, подържане на 
личностен физически и психически баланс, медитация, поведен-
ческа промяна.9-11 Организационните стратегии могат да създадат 
култура за превенция на стрес, което намалява вероятността от 
развитие на бърнаут.12-14 Персоналните стратегии, свързани с 
„грижа за себе си”, включват15:  

-приоритет на отношенията с близките, като например тези със 
семейството;  

- поддържане на здравословен начин на живот чрез осигу-
ряване на достатъчно сън, редовни физически упражнения и време 
за почивка;  

- насърчаване на дейности, свързани с отдих и хоби; 
- практикуване на релаксация и медитация;  

- продължаване на духовното развитие.  
Широко достъпен инструмент за копинг на емоционалното 

прегаряне е т.нар. уилнес (wellness)18, който обхваща шест области 
– физическа, интелектуална, емоционална, духовна, социална и 
професионална. Това позволява на човек да разсъждава върху теку-
щия баланс на живота и грижата за себе си. Лица, използващи такъв 
инструмент, могат да подобрят удовлетвореността от работата си и 
общото психично благосъстояние, снижавайки нивата на стрес и 
изтощение. Персоналните и професионални стратегии са полезни за 
занижаване на нивата на професионално „изпепеляване” сред 
онколози. Те включват индивидуална и екипна грижа и имат 
потенциал не само да намалят вредата, свързана с умора от състра-
дание и морално страдание, но имат значение и за укрепване на 
личностното и професионално благополучие. Организационните 
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стратегии могат да създадат култура, която е по-малко стресираща и 
ограничаваща възможността за развитие на професионално 
„изпепеляване” сред онколози. 

Заедно с личните, професионалните стратегии за „само-
стоятелни грижи” са полезни за снижение на нивата на “изпепеля-
ване” и включват индивидуална и екипна грижа. Те имат потенциал 
не само да се намали вредата от “изпепеляване”, умора от състра-
дание и морално страдание, но и за насърчаване на личното и 
професионално благополучие. Организационните стратегии могат 
да създадат култура, която е по-малко стресираща и по-малко 
благоприятна за “изпепеляване” на онколози. 
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ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИВНОСТ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ 
ПАЦИЕНТИ 

 
Делян Костадинов PhD 

 
Резюме: Доклада „Тревожност и депресивност при онкологични 

пациенти“ представя резултатите от проведеното през периода 1 фев-
руари – 27 април 2017 год. изследване за тревожност с методиката на 
„Спилбъргър“ и депресивност с методиката на „Цунг“ сред онкологични 
пациенти на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“. Изследването е проведено 
от студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“ през периода на тяхната 
студентска практика по проект „Студентски практики“ на МОН с 
подкрепата на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“ и ВСУ „Черноризец 
Храбър“. 

Ключови думи: рак, онкологични заболявания, депресия, тре-
вожност 

 
Summary: The report "Anxiety and Depression in Oncology Patients" 

presents the results of the Spielberger method conducted during February 1 – 
April 27, 2017, and depression with Tsung method among oncology patients of 
the SACP " Dr. Marko A. Markov ". The study was conducted by students of 
Chernorizets Hrabar VFU during the period of their student practice under the 
project "Student Practices" of the Ministry of Education and Science with the 
support of Dr. Marko A. Markov Hospital and VFU "Chernorizets Hrabar". 

Key words: cancer, oncological diseases, depression, anxiety 
 
 
Въведение 
Преживяването на болният в контекста на онкологичното 

заболяване е сравнително нова тематика в полето на психологи-
ческата подкрепа за България. В тази посока повече от 30 години 
работят мултидисциплинарни екипи, а като добра практика посоч-
ваме международната организация International Psycho-Oncology 
Society (IPOS), основана през 1984 г. 

Международното общество по психо-онкология International 
Psycho-Oncology Society (IPOS) е създадено, за да насърчи между-
народната мултидисциплинарна комуникация за клинични, образо-
вателни и изследователски въпроси, свързани с психо-онкологията 
и две основни психосоциални измерения на рака: Отговор на 
пациентите, семействата и медицинските лица на рака и лечението 
му на всички етапи; Психологични, социални и поведенчески фак-
тори, които влияят върху прогресията на тумора и оцеляването. 
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В търсене на най-точното обяснение на проблема свързан с 
психичното преживяване на онкологично болният човек и нуждата 
от политика свързана с психологична подкрепа цитираме написа-
ното в страница на IPOS: 

„Хората с рак страдат от болка, умора, депресия и 
безпокойство, както и техните близки. За съжаление, психо-
социалната грижа, занимаваща се с емоционалните и 
поддържащи аспекти на рака все още не е интегрирана в 
основната грижа за рака по света. Нашата цел е да променим 
това.“1 

 
Актуалност и значимост на проблема 
Според експерти от „Национален Раков Регистър“, ракът е и 

ще продължи да бъде нарастващ здравно-социален проблем в 
България и света в предстоящите десетилетия. Направените 
прогнози сочат, че броят на новите случаи ще нараства всяка година 
и от 10 млн. през 2000 г. (4.7 млн. в развитите и около 5.5 млн. в 
развиващите се страни) те ще достигнат 15 млн. през 2020 г. 

Други проучвания сочат, че понастоящем, ракът е причина за 
кончината на 12% от всички починали по света. Очаква се 
нарастване на броя на смъртните случаи от 6 млн. на 10 млн. през 
следващите 20 години.  

Европа обхваща само 1/8 от населението на света, но въпреки 
това, ¼ от всички случаи на рак се развиват в страните на 
континента – около 3.2 млн. нови случаи и 1.7 млн. починали на 
година. Наблюдава се известен дисбаланс между половете, като 
мъжете са по-засегнати от жените (55% от новите случаи и 
починалите са при тях). 

В България живите болни към 31.12.2013та год. са 277 078 
души. В съотношение жени към мъже 60% към 40%. Болестта е 
3813,8 на 100 000 население. 3123, 4 на 100 000 при мъжете и 
4,459,6 на 100 000 при жените.2 

Отново по данни на Национален Раков Регистър. През 2013 г. 
в България са регистрирани 36 825 нови случая от злокачествени 
заболявания. Те са 1,57 пъти повече в сравнение с регистрираните 
през 1993 г.  

 
                                                           
1 International Psycho-Oncology Society (IPOS) http://ipos-society.org/about-ipos/  
2 Национален Раков Регистър, онлайн проверка, към 26.04.2017г. информацията е 
била валидна на адрес http://www.sbaloncology.bg/bg/bulgarian-cancer-registry.html 

http://ipos-society.org/about-ipos/
http://www.sbaloncology.bg/bg/bulgarian-cancer-registry.html


 539 

В световен план, като съпътстваща заболяването област на 
изследвания е психичното състояние на болните от рак по време 
на лечението им и при ремисия. 

В своето мащабно изследване, проведено в Китай мултидис-
циплинарен екип (Xiao-Mei Li, Wen-Hua Xiao, Ping Yang и Hui-Xia 
Zhao) посочва в своя доклад в списание с импакт фактор: 

Тревожността и депресията са най-често срещаните психо-
логически симптоми при болните от рак. Недостатъчният 
контрол на болката допринася за увеличаване на разпростра-
нението и тежестта на тези симптоми и може да увеличи 
сложността и трудностите при лечението на болката. Задоволи-
телното облекчаване на болката от рак изисква ясно признаване 
на отрицателното въздействие на болката върху психологиче-
ските функции на пациента. … Малко е известно как и до каква 
степен болката от рак засяга тревожността и депресията на 
пациентите.  

Тъй като предишни изследвания са показали, че пациентите с 
рак без болка също са били с по-високи нива на тревожност и 
депресия в сравнение със здрави контроли, ние изследваме пациен-
ти с рак, но без болка, едновременно с контролна група. Освен това 
бяха проведени едновариантни и многовариантни анализи, за да се 
определи степента, в която факторите, свързани с болката, 
както и социално-демографските и клиничните характеристики 
корелират с тревожност и депресия.3 

 
Друго мащабно изследване, проведено от мултидисциплинарен 

екип (T.J. Hartung, E. Brähler, H. Faller, M. Härter, A. Hinz, C. 
Johansen, M. Keller, U. Koch, H. Schulz, J. Weis, A. Mehnert) в 
Германия включва 5018 раково болни. Авторската колегия  пише в 
резултатите от изследването: 

Депресията е често срещана коморбидност на рака, която 
има пагубен ефект върху качеството на живот, придържането 
към лечението и потенциалната преживяемост.  

Ние включихме 4020 възрастни раково болни и амбулаторни 
пациенти от пет отделни региона в Германия в пропорционална 
стратифицирана случайна извадка въз основа на националната 

                                                           
3 Psychological distress and cancer pain: Results from a controlled cross-sectional survey 
in China, Mei Li, Wen-Hua Xiao, Ping Yang и Hui-Xia Zhao, Scientific Reports 7, 
Article number: 39397 (2017), doi:10.1038/srep39397 



 540

честота на рака и група за сравнение, състояща се от 5018 
участници. И двете групи съобщават за депресивни симптоми.4 

 
Предвид данните на „Национален Раков Регистър“ за броя на 

заболелите от ракови заболявания в национален и световен мащаб. 
И тенденциите за посока на развитие на научните изследвания 
търсещи по-комплексна помощ на раково болните. Считаме, че 
настоящото изследване на 238 болни от ракови заболявания, прове-
дено в клинична среда (стационарно лекуващи се) има висока 
актуалност. 

 
Изследване 
През периода 1 февруари – 27 април 2017-та год. бе проведено 

изследване за тревожност с методиката на „Спилбъргър“ и депре-
сивност с методиката на „Цунг“ сред онкологични пациенти на 
СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“. Изследването е проведено от 
студенти5 на ВСУ „Черноризец Храбър“ през периода на тяхната 
студентска практика по проект „Студентски практики“ на МОН.  

Изследователския проблем бе дефиниран на базата на фонда 
от доклади и научни статии в областта на „ПСИХО 
ОНКОЛОГИЯТА“, отчетливо се дефинира нуждата от разглеждане 
на онкологичното заболяване в психологичен аспект. Изследовател-
ският проблем е сравнително малкото информация за психологич-
ното преживяване на лекуващите се от онкологични заболявания в 
България. 

Обект на изследването са онкологичните пациенти на 
СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“. 

Предмет на изследването е моментното им психологично 
преживяване при болничния престой, в аспектите тревожност и 
депресивност. 

Цел на изследването е получаване на надеждно събрани и 
качествено обработени данни за наличието или отсъствието на 
тревожност и/или депресивност. 

 
                                                           
4 The risk of being depressed is significantly higher in cancer patients than in the general 
population: Prevalence and severity of depressive symptoms across major cancer types 
T.J. Hartung, E. Brähler, H. Faller, M. Härter, A. Hinz, C. Johansen, M. Keller, U. Koch, 
H. Schulz, J. Weis, A. Mehnert, EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, 2017 
5 В събирането на данните участваха: Делян Костадинов Ph.D., Александра Русева, 
Маринела Георгиева, Ралица Костадинова и Кремена Георгиева. 
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Задачи за постигане на целта: 
- провеждане на изследвания на онкологични пациенти с 

методиката за депресивност на „Цунг“; 
- провеждане на изследвания на онкологични пациенти с 

методиката за тревожност на „Спилбъргър“; 
- обработване и систематизиране на данните получени от 

изследванията; 
- анализ на систематизираните данни; 
- изготвяне на доклад с получените резултати. 
В понятийното поле попадат: 
- туморен дистрес6; 
-  депресия по „Цунг7“; 
- ситуитивна тревожност по „Спилбъргър8“; 
- тревожност като личностна черта по „Спилбъргър9“. 
Понятийното поле е валидно при лица преживяващи онколо-

гично заболяване, лекуващи се! 
Изследователската хипотеза е „Преживяването на лицата 

лекуващи се от онкологични заболявания e съпроводено с повишена 
тревожност и/или депресивност.“ 

Рамка на изследването, както като провеждане, така и като 
валидност на изводите е периода на провеждане на изследването и в 
границите на изследваните лица. Валидността е в границите на 
изследователската рамка, като анализите на данните позволяват 
тяхната употреба и от други лица работещи в същата област. 

 
v Тревожност 
При изследването за тревожност, проведено с методиката на 

„Спилбъргър“ за S тревожност (ситуитивна тревожност) са изслед-
вани  98 лица и Т – тревожност като личностна черта са изследвани 
64 лица, пациенти на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“, лекуващи се 
от онкологични заболявания. 

                                                           
6 За справка на понятието: NSSN  
7 За справка на понятието: Кокошкарова, А. Психологично изследване на 
личността в клиничната практика, София 1984г. 
8 За справка на понятието: Българска адаптация: Димитър Щетински и Иван 
Паспаланов, Въпросник за оценка на тревожността като състояние или черта, 
издателство „ОС БУЛГАРИЯ, Софи 2008г. 
9 За справка на понятието: Българска адаптация: Димитър Щетински и Иван 
Паспаланов, Въпросник за оценка на тревожността като състояние или черта, 
издателство „ОС БУЛГАРИЯ, Софи 2008г. 
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Сред които изследвани за ситуитивна тревожност (S)  24 мъже 
и 74 жени, във възрастовия диапазон от 35 до 80-годишна възраст. 

Сред които изследвани за тревожност като личностна черта (Т)  
21 мъже и 43 жени, във възрастовия диапазон от 35 до 80-годишна 
възраст. 

 

 
 

Графика 1. Измерване на S и Т тревожност по „Спилбъргър“  
в количество 

 
От изследваните лица с методиката за ситуитивна тревожност 

(S) наброяващи 98 пациента, резултата показва, че 65 от изслед-
ваните лица са показали данни за ситуитивна тревожност в норма, а 
33 данни за ситуитивна тревожност над нормата, тоест наличие на 
данни за повишена ситуитивна тревожност. 

От изследваните лица с методиката за тревожност като лич-
ностна черта (Т) наброяващи 64 пациента, резултата показва, че 40 
от изследваните лица са показали данни тревожност като личностна 
черта в норма до номиналната за страната, а 33 лица са дали данни 
за тревожност като личностна черта над номиналната за страната 
норма, тоест наличие на данни за повишена тревожност като 
личностна черта. 

В процентно съотношение 34 % от изследваните лица за 
ситуитивна (S) тревожност по методиката „Спилбъргър“ са пока-
зали данни за тревожност над нормата, съотнасяйки се към 
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оставащия дял от 66 % изследвани лица със ситуитивна тревожност 
в норма. 

 

 
 

Графика 2. S тревожност по методиката „Спилбъргър“ в %  
в норма и над норма 

 
По полово диференциране, изследваните за ситуитивна тре-

вожност (S) жени са 74 лица, от които 30% показват данни за S 
тревожност над нормата, а 70% показват данни за S тревожност в 
норма. 

Изследваните за S тревожност мъже са 24 лица, от които 46% 
показват данни за повишена S тревожност над нормата, а 54% 
показват данни за S тревожност в норма. 

   
 

Графика 3. Процентно съотношение на лицата по „S“ тревожност  
и пол 
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В процентно съотношение 38 % от изследваните лица за 
тревожност като личностна черта (Т) по методиката „Спилбъргър“ 
са показали данни за тревожност над нормата, съотнасяйки се към 
оставащия дял от 62 % изследвани лица с Т тревожност в норма. 

 

 
 

Графика 4. Т тревожност по методиката „Спилбъргър“ в %  
в норма и над норма 

 
По полово диференциране, изследваните за Т тревожност жени 

са 43 лица, от които 47% показват данни за Т тревожност над 
нормата, а 53% показват данни за Т тревожност в норма. 

Изследваните за Т тревожност мъже са 21 броя, от които 19% 
показват данни за повишена Т тревожност над нормата, а 81% 
показват данни за Т тревожност в норма. 

 

     
 

Графика 5. Процентно съотношение на лицата по „Т“ тревожност  
по пол 
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v Депресия  
При изследването за депресивност, проведено с методиката на 

„Цунг“ бяха изследвани 140 пациента на СБАЛОЗ „Д-р  Марко А. 
Марков“ , лекуващи се от онкологични заболявания. Сред които 40 
мъже и 80 жени, във възрастовия диапазон от 35 до 80-годишна 
възраст. 

 

 
 

Графика 6. Измерване на депресия с методиката „Цунг“ 
 
Данните, резултат от изследването сочат, че при 65 от изслед-

ваните лица няма данни за депресия, при 26 от изследваните лица 
има данни за лека депресия, при 18 от изследваните лица има данни 
за умерена депресия и при 11 от изследваните лица има данни за 
тежка депресия. 

В процентно съотношение получените резултати показват, че 
при 54% от изследваните лица няма данни за депресия, а при 46% 
от изследваните лица се наблюдават данни за депресия. 

В тези 46% влизат 22% с данни за лека депресия, 15% с данни 
за умерена депресия и 9% с данни за тежка депресия. 

 

 
 

Графика 7. Процентно съотношение на лицата по степени на депресия 
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Диференцирайки изследваните лица по признак пол - 40 мъже 
и 80 жени, разглеждаме и дяловете на отделните степени на 
депресивност в общото цяло. 
 

   
 

Графика 10. Процентно съотношение на лицата по степени на 
депресия по пол 

 
При жените разпределението на тежестта на дяловете в общото 

цяло, както следва, без данни за депресивнист са: 54% от изслед-
ваните жени, с данни за лека депресия са 20% от изследваните 
жени, с данни за умерена депресивност са 19% от изследваните 
жени и 7% от изследваните жени са показали данни за тежка 
депресия. 

При мъжете разпределението на тежестта на дяловете в общото 
цяло в както следва, без данни за депресивнист са: 55% от изслед-
ваните мъже, с данни за лека депресия са 25% от изследваните 
мъже, с данни за умерена депресивност са 7% от изследваните мъже 
и 13% от изследваните мъже са показали данни за тежка депресия. 

 
Резултат от изследването 
След обработката на получените данни и техният анализ имаме 

основание да считаме, че хипотезата „Преживяването на лицата 
лекуващи се от онкологични заболявания e съпроводено с 
повишена тревожност и/или депресивност.“ е потвърдена. 

 
Наблюденията и анализите сочат, че приблизително 1/3 от 

изследваните пациенти, лекуващи се от онкологични заболявания 
показват повишена ситуитивна тревожност при болничният си 
престой. Оставяме без коментар тревожността като личностна черта 
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и корелацията й с нивото на ситуитивна тревожност, поради 
предварително поставеният фокус и ограничение за изследване на 
фактори свързани с онкологичното заболяване и болничният 
престой. 

Авторската интерпретация на получените данни в рамките 
на личните наблюдения е, че повишената ситуитивна тревожност 
е поведенчески и тестово изразена предимно при новодиагно-
стицирани пациенти или при такива след продължителна ремисия. 
Тоест, първото посещение в болницата и получаването на 
резултати от изследвания създават условия на повишена тревож-
ност, разбира се без да лимитират факторите за ситуитивната 
тревожност в тези рамки. 

Сред често споделяните от пациентите фактори, провоки-
ращи по-висока ситуитивна тревожност са неизвестността, 
свързана със самото заболяване в аспектите на прогнозите за 
неговото лечение и процеса на лечение (странични ефекти и 
качеството на емоционален живот). 

 
Анализите на получените, чрез методиката на „Цунг“ резул-

тати показват данни за наличие на депресия при почти 1/2 от 
изследваните лица. 

Поясняваме, лечението чрез химиотерапия при част от 
лекуващите се предизвиква позиви за гадене и/ или повръщане, 
болки, неприятен вкус в устата и загуба на обичайните вкусове на 
храните, чувство за умора, понякога загуба не тегло. 

Нуждата от изследователска компетентност за специфи-
ката на заболяването е важна при събиране и анализиране на 
данни от айтеми, при които отговорът може да е с физиологична, 
а не с психична предиспозиция. Маркираме индикативно айтемите 
изследващи хранителни навици, сън/безсъние, умора, промяна в 
теглото, като айтеми изискващи прецизна работа. Тъй като в 
отделни случаи, отново свързани със страничните ефекти от 
лечението при някои пациенти се наблюдават силни болки сму-
щаващи съня и създаващи нуждата от по-внимателно изследване 
на отговора на айтема 

 
Изводи и заключение от изследването 
Данните събрани и обработвани през периода на изследването, 

проведено то студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“ дават добра 
индикативна оценка за психичното преживяване на онкологичните 
пациенти на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“, в аспектите ситуи-
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тивна тревожност и депресия, които съвпадат в определени, адек-
ватни граници и условности (националности на изследваните лица; 
използвани методи и методики; времеви обхват на провеждане;  
обхват на изследването; брой изследвани лица; квалификация на 
изследователите; провеждане от мултидисциплинарни екипи) с 
други изследвания, проведени сред лекуващи се от онкологични 
заболявания в други държави. 

 
В заключение за оценка от изследването и установените нужди 

за бъдеща развойна дейност и/или психологична подкрепа предла-
гаме цитат от написаното в страница на IPOS (International Psycho-
Oncology Society), като валиден извод: 

 
„Хората с рак страдат от болка, умора, депресия и безпо-

койство, както и техните близки. За съжаление, психо-социал-
ната грижа, занимаваща се с емоционалните и поддържащи 
аспекти на рака все още не е интегрирана в основната грижа за 
рака по света. Нашата цел е да променим това.“10 

 
 

                                                           
10 International Psycho-Oncology Society (IPOS) http://ipos-society.org/about-ipos/  

http://ipos-society.org/about-ipos/


 549 

ПСИХОЛОГИЧНА ДИНАМИКА ПРИ ОНКОЛОГИЧНО 
БОЛНИЯ ПАЦИЕНТ 

 
Кремена Георгиева,студент 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, гр Варна, 
България, e-mail: kremenageorgieva84@abv.bg 

 
Резюме: В настоящия си доклада ще се опитам да представя част 

от промените, които настъпват при пациентите диагностицирани с 
онкологично заболяване.Ще разгледам какво представлява туморния 
дистрес, страхът от туморната болка, туморната умора, проблемите с 
храненето, както и динамиката на емоциите и преживяванията у 
пациентите и техните близките.  
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Abstract: In this report I will try to present some of the changes that occur 

in patients diagnosed with cancer.I will consider what is tumor distress, fear of 
tumor pain, eating problems,as well as the dynamics of emotions and 
experiences of patients and their relatives.  

Key concepts: tumor distress; tumor pain; sexual disfunction; adaptation 
disorder; tumor fatigue; palliative care 

 
В своят доклад ще се опитам да опиша психологичната 

динамика при онкологично болният пациент в клинична среда. 
Беше ми предоставена възможност да практикувам като стажант по 
психология в СБАЛОЗ „Марко Марков”– Варна и Отделение по 
химиотерапия и палиативни грижи. Практическото ми обучение 
беше в рамките на 240 часа по програмата “Студентски практики” и 
се осъществи в реална болнична среда под ръководството на 
Гергана Иванова. Дейностите, които извършвах са: 

• Провеждане на скрининг за измерване на туморен дистрес 
при онкологични пациенти (попълване набор от тестове). Тази 
дейност се осъществява при провеждането на общи клинични 
онкологични комисии.  

• Въвеждане на резултатите от скрининга. 

mailto:kremenageorgieva84@abv.bg
mailto:kremenageorgieva84@abv.bg
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• Осъществяване на обратна връзка с пациентите показали 
клинично значимо ниво на дистрес и насочването им към съот-
ветния специалист(психолог или социален работник) 

• Администриране на методики за измерване на депресивност 
и тревожност при пациентите хоспитализирани в отделенията по 
химиотерапия, лъчелечение, палиативни грижи, хирургия и гине-
кология. 

Пациентите, идващи на комисия за назначаване на последващо 
лечение имаха различно отношение към предлагания скрининг – 
някои попълваха с интерес, други се налагаше да бъдат мотивирани, 
а имаше и такива, които категорично отказваха. Емоциите, които 
показваха бяха от усмивка, през сълзи до изблик на таеният гняв. 
Работата с методиките по различните отделения за лежащо болни, 
изискваше да развия още повече професионални умения. Когато 
отварях вратата на болничната стая не знаех в каква емоция е 
пациента, дали има необходимото ниво на готовност за работа или, 
дали въобще ще желае да установим контакт.Понякога пациентите в 
болничната стая са двама, и не всеки е готов да споделя пред 
другия. При всяко посещение на лекар или медицинска сестра се 
налагаше аз да се оттегля,след което отново да установя връзка с 
пациента.Атмосферата на работа беше много динамична и напрег-
ната. 

Всеки онкологичен пациент преживява определено ниво на 
дистрес, свързан с тежката диагноза, със страничните ефекти от 
болестта и провежданото лечение, независимо на кой стадий от 
болестта е. Дистресът се дефинира като многофакторно, негативно 
емоционално преживяване от психологически (когнитивен, пове-
денчески, емоционален) социален и/или духовен характер. Той 
може да попречи на способността за ефективно справяне със 
злокачествената болест,произлизащите от нея физически симптоми 
и лечение. Това е непрекъснат процес, който се разпростира от 
изпитване на обичайни чувства за уязвимост, тъга, страхове до раз-
витие на депресия, тревожност, паника, социална изолация и екзи-
стенциалнаи духовна криза.Дистресът е рисков фактор,който оказва 
негативно влияние върху основното лечение,качеството на живот и 
може да повлияе негативно върху справянето със заболяването 
(National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Clinical Practice 
Guidelinesin Oncology Distressmanagement, 2014). 

От момента на диагностициране на онкологично болния 
пациент трябва да се предложат адекватни психосоциални грижи, 
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поддържащо лечение и интервенции за симптомите. Подходът 
трябва да бъде индивидуален и да отговаря на потребностите на 
отделния пациент. В клиничната практика широко се използва 
поддържащата психотерапия, насочена към гъвкаво задоволяване на 
променящите се потребности на болния. Една от основните й задачи 
е да осигури чувство на опора и емоционална поддръжка.Всеки 
пациент по различен начин преработва негативните емоции. Под-
държащата психотерапия е най-ефективна при пациенти с доказани 
его-дефицити, с нисък фрустрационен праг, затруднения при отчи-
тане на реалността, ограничен капацитет на интроспекция, слаб 
контрол върху импулсите. Важно при подкрепящата психотерапия е 
изграждането на стабилна връзка между пациент и терапевт. 
Изразяването на емоциите от страна на пациента се явява съществен 
компонент на терапията, поради което като основни цели могат да 
се посочат сваляне на нивата на тревожности афективност, напре-
жение и фобийни преживявания, емоционална лабилност (Girgisand 
Lambert, 2009). 

Онкологичното заболяване, освен у пациента, причинява стрес 
и у неговите близки. Те често описват своите реакции като шок, 
стрес, тревожност, депресия, страх, несигурност и отричане. Стра-
ховете на близките и пациентите са най-силно изразени по време на 
поставянето на диагнозата и хоспитализацията за операция и 
лечение, но тревожността и дистресът продължават да се 
наблюдават и след като лечението е приключило. (NCCN Clinical 
Practice Guidelinesin Oncology Distressmanagement) Онкологичното 
заболяване е стресогенно събитие,последвано респективно от 
лечение и странични ефекти, някои от които често са емоционално 
и/или физически инвалидизиращи,причиняващи негативно влияние 
върху редица аспекти от живота на пациента. Разстройства на 
настроението,като депресия и разстройства в адаптацията,са чести 
при онкологични пациенти и могат да бъдат мъчителни и омаломо-
щаващи,да предизвикат развитие на суицидни тенденции и допъл-
нително да усложнят антитуморното лечение. Често пъти пациен-
тите споделят,че за тях е много мъчително,че не могат да изпълня-
ват ежедневните си задължения и да се обслужват самостоятелно 
(Walker, Walkerand Sharp, 2003). Отношенията им с близките също 
се напрягат и комуникацията им се влошава. Дългосрочното лече-
ние на онкологичния пациент изисква да бъде изключително пред-
пазлив относно вирусни и инфекциозни заболявания. Това налага в 
даден период той да ограничи социалните си контакти. Някои 
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пациенти споделят,че страдат, че нямат възможност да бъдат до 
децата и внуците си по тази причина. 

Разстройствата в адаптацията са състояния на субективен 
дистрес, развитие на емоционални и поведенчески симптоми,които 
водят до нарушение на социалното функциониране. Те директно 
кореспондират с рискови фактори като индивидуална предразполо-
женост (личностни характеристики – слабост на егото, ранимост, 
избягващо поведение или пасивен копинг)и наличие на стресово 
събитие/ситуация за поява и формиране на симптоми (депресивно 
настроение,тревожност, безпокойство или комбинация от тях). Дру-
ги рискови фактори включват незадоволителна или неподходяща 
информация, ниска социална подкрепа, комуникативни проблеми, 
редица нерешени проблеми (Национален експертен борд, 2015. 
Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията. Клинично 
ръководство). Голяма част от пациентите искат да запазят болестта 
си в тайна – тайна от близките,от обществото... дори от себе си. 
Рядко изказват на глас думата ,,рак“. Използват множество и раз-
лични изрази, като например: ,,онова нещо”, “това там”, „болестта 
ми” и др. За някои диагнозата е като присъда, която те не могат да 
приемат дълго време, а някои – никога. Има и пациенти, които го 
наричат ,,съквартирант”, „приятел”, „съседа” и др. А други казват 
просто, че „туморът им е начин на живот,от много дълго време”. 
Близките на някои онкологично болни пациентите решават да 
запазят в тайна диагнозата от него. Понякога поради напредналата 
възраст и стадия на заболяването, но друг път, защото смятат, че 
просто болния би могъл да го понесе, а те самите се страхуват от 
реакцията му. Тази тайна се пази дълбоко. Има и случаи, в които 
болния не споделя със своите близки и пази тайната от тях. В един 
момент вече е неизбежно и трябва да сподели, а не знае как. Тази 
ситуация му създава допълнителен дистрес. 

Туморната болка е характерен, но не задължителен симптом 
при всички онкологични болести. Честотата й варира в доста 
широки граници (Национален експертен борд, 2015). Но болката е 
това, от което пациента се ужасява най-често. Някои пациенти имат 
преживян минал опит със свои близки, при който са станали 
свидетели на тяхната болка, породена от онкологичната болест. В 
съзнанието им се отпечатва една агония в непоносима болка, която 
не може да бъде овладяна и близките ти стават неизбежно 
свидетели на това. Пациентите казват ,,Само да не ме боли, толкова 
много!”. Някои пациенти споделят, че не биха могли да я издържат 
по никакъв начин. Затова би било добре онкологичните пациенти да 
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бъдат информирани за евентуална поява на болка, за възможности 
за контрол, както и да бъдат окуражавани да играят активна роля в 
процеса на нейното контролиране (Национален експертен борд, 
2015). 

Умората при пациентите диагностицирани с онкологична 
болест е продължителна и устойчива. Тя е субективно чувство на 
физическо и емоционално изтощение, свързано със самата болест. 
Туморната умора настъпва без предупреждение, а не в резултат на 
някаква дейност или емоция и не се повлиява от сън или почивка. 
Понякога трае месеци дори години и може да засегне всички сфери 
от живота на пациента – ежедневни дейности, работа, социален 
живот и отношения. Умората рядко е изолиран симптом и най-често 
се среща с други признаци, като болка, стрес, анемия и нарушения 
на съня, които могат да варират в зависимост от диагнозата, лече-
нието и стадия на болестта. Повечето пациенти се чувстват в тежест 
на близките си и това ги напряга допълнително. Чувстват се непъл-
ноценни, ненужни и слаби. Около грижите за болния се изменя 
цялата семейна атмосфера – разменят се ролите на родител и дете, 
партньорските роли. Голяма част от пациентите в работоспособна 
възраст не успяват да се справят с поетите задачи. Външният им вид 
се променя в значителна степен.Този факт не остава незабелязан от 
колегите им и предизвиква множество въпроси. Болестта не може 
да бъде пазена в тайна, както пациентът най-често предпочита. 
Отношенията със социалния кръг също търпят промени. Често 
пациентът предпочита да се затвори в себе си, да се самоизолира и 
дистанцира. Пациентите трябва да се научат да имат реалистични 
очаквания, да пренаредят приоритетите си и според тях да кори-
гират темпото и усилията за ежедневните си действия. Те биха 
могли да приемат, че е допустимо да се отложат всички несъщест-
вени дейности, ако водят до умерена и тежка умора. Дейностите 
отвличащи вниманието като например игри, музика, четене също са 
полезни за намаляване на туморната умора. Като цяло пациентите 
се оплакват от проблеми със съня. В следствие на антитуморната 
терапия им се налага дълго да лежат, което обърква режима им на 
бодърстване и сън. Нарушенията на съня могат да варират от 
хиперсомния до инсомния (SavardandMorin, 2001). 

Храненето е сериозен проблем в онкологията и разстройствата 
в храненето (най-често намаляване на желанието за ядене) може да 
следва динамиката на болестта и провежданото лечение. Хранител-
ната дисфункция и недохранването оказват голямо влияние върху 
общата жизненост и функционалното състояние. Пациентите много 
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често се фиксират върху храненето. Споделят, че чрез него могат да 
контролират туморното образувание. Те често имат изграден свой 
хранителен режим, съгласуван до известна степен с препоръките на 
лекуващият ги. Някои убедени, че изключването на определен вид 
храна ще бъде полезно за здравето им. Както и че някои храни, 
причиняват онкологични заболявания. Повечето диети, които са 
насочени към превенция на тумори, са предимно съставени от 
храни от растителен произход. 

Нормалната сексуална функция е многоспектърна и се опреде-
ля от всеки пациент и неговия партньор в контекста на пол, възраст, 
лични нагласи, религиозни и културни ценности. Причините за сек-
суалната дисфункция могат да са физиологични и психологически. 
Може да са налице както и двете, така и само едната. Загубата на 
сексуално желание може да се дължи на различни фактори. Полезна 
информация може да се получи при изследване взаимодействието 
на следните обстоятелства:промяна в динамиката на отношенията; 
загуба на физическото здраве; промяна на житейската сексуална 
концепция; негативен образ на тялото (NCI Sexuality and 
Reproductive Issues). Понякога пациентки споделят, че не са изгу-
били сексуално желание, обмислят възстановяване на сексуалния си 
живот(например, след реконстукция на отстранена гърда). Усещат 
необходимост от нормален сексуален живот. Други смятат, че не 
могат да преодолеят своята психологична бариера все още, но се 
надяват в по-късен етап това да се случи. Има и пациентки, които не 
коментират тази тема, поради възрастта, възпитанието или влоше-
ните отношения с партньора си. Като цяло пациентките, които 
претърпяват оперативни интервенции при рак на млечната жлеза 
съобщават, че поради тази причина им е нарушен интимния живот. 

Чувството на безпомощност и безполезност, което преживяват 
онкологично болните пациенти се среща почти при всички. Те се 
преживяват като безпомощни пред диагнозата, безпомощни пред 
регреса на болестта. Чувстват се безполезни като майки/бащи, 
съпруги или професионалисти. Разликата между това какви лично-
сти са били и какви са в ситуацията на онкологичното заболяване е 
много рязка. Опитват се да се адаптират, но им е изключително 
трудно. Задават много въпроси, търсят отговори и начини за 
справяне.  

Чувството на вина към себе си е често срещано при онколо-
гично болните пациенти. Въпросите: ,,Защо на мен?, Къде сгре-
ших?, За какво съм наказан?“ ...и други подобни, са често задавани. 
За болните онкологичното заболяване е наказание, което те или са 
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заслужили или не заслужават. Често вниманието им за дълго е 
фокусирано върху въпросите относно отговорността за болестта. 
Понякога обвиняват себе си, а понякога и своите близки. Често, 
когато решат, че близките им са виновни, пациентите демонстрират 
наказващо поведение – колкото и да се стараят в грижите към тях, 
те остават недоволни. Други пациенти пък отхвърлят помощта на 
близките, въпреки че се нуждаят от нея. 

Туморът е страшен, тъй като застрашава надеждата.Всички 
онкологични пациенти изпитват някакво ниво на дистрес свързано с 
диагноза тумор, последиците от болестта и нейното лечение, неза-
висимо от стадия на развитие. Най-силно на надеждата влияе 
ремисията на тумора. Пациентът вярва, че битката му с болестта е 
спечелена и ,,ракът е победен”. Връщането обаче на онкологичната 
болест и покосяването на други части от тялото, хвърля емоциите 
му в другата крайност. Надеждата е загубена! Последващото лече-
ние, което трябва да се предприеме, изправя болния пред необ-
ходимост от ново обнадеждаване, от вяра в положителния изход. И 
това е една непрекъсната психологична динамика, в която се 
намира онкологичния пациент. 

Лечението на онкологичния пациент преминава през различни 
етапи – някои белязани от успехи, други – от неуспехи. Преживя-
ванията на болния зависят от постигнатите, макар и временни 
резултати. Настроенията могат да бъдат различни и да варират от 
една крайност в друга, като се променят всеки момент. Има 
моменти на криза, в която пациента изгубва надежда в дългата 
траектория на болестта и може да се появи отказ от лечение. Това 
което го отдалечава от вземане на такова решение често са близките 
му. Позитивните му отношения с тях, обичта им и доверието, че ще 
се справи. Поставянето от болния на близки цели е важно за него, 
това може в голяма степен да повлияе на решението му относно 
неговото лечение. Да очаква нещо в утрешния ден, което ще го 
накара да се усмихне и да продължи напред към своето възста-
новяване. 

Но има и друга житейска ситуация, при която могат да бъдат 
контролирани само симптомите с терапии насочени към болестта, 
и/или мерки от областта на поддържащи или палиативни грижи. 
Грижите за пациенти с онкологични болести в края на живота им 
могат да бъдат трудни и тежки. Свързаните с тях задължения 
включват комплексни физически и медицински дейности. Но, може 
би, не по-малко важна е психосоциалната грижа. Емоционалната 
подкрепа е важен елемент както през цялостното лечение, така и в 
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този краен етап на болестта. Една от целите на палиативното 
лечение е да предложи психосоциална подкрепа на онкологично 
болни  пациенти и техните близки, които се сблъскват с болестта в 
терминален стадий. На последния стадий от болестта негативните 
емоции се потискат до степен, че човек не усеща нищо.На този етап 
следва да се предложи подкрепа на близките, изправени пред 
загубата на болния. Те трябва да се справят с трудностите на 
безвъзвратната раздяла. Понякога се стига до отричането на факта 
на загубата (фазата обикновено продължава около 40 дни). На този 
етап човек обикновено разбира с разума си своята загуба, но 
неговото тяло и подсъзнание не я приемат. Именно затова човек се 
натъква непрекъснато на вещи, които му напомнят за починалия; 
може да го вижда в тълпата, да чува стъпките му и това е нормална 
реакция. Може да звучи парадоксално, но е добре е човек да сънува 
починалия. Нещо повече, ако нито един път не го сънува,означава 
че процесът на тъгуване е блокиран и е добре да потърси специа-
лизирана помощ. Гневът обикновено продължава около половин 
година. Може да е много силен и да бъде насочен навън(към лекар, 
болногледач,близки и т.н..), към починалия (,,Защо ме изостави?”), 
така и към себе си („Защо не направих....”, „Можех да...”) и човек 
започва да изпитва вина.Вината възниква при нарушаване на 
нравствени норми за индивида. Това е чувство на неизпълнен дълг. 
Фазата на „пазаренето“ настъпва при силни вярвания, че има и 
живот след смъртта. Често качества на починалия се приписват на 
някои от близките. При депресията, човек потъва в тъга ,затваря се 
в себе си, започва да плаче, отказва да яде и може да има и 
сърдечни проблеми. Важно е тъгуващият да бъде изслушан и 
преживяванията му да бъдат приети. Помощ при преживяна загуба 
е да се говори за загубата. Уместни са помагащи въпроси на 
извеждане на позитивни чувства.Ако страдащият се самообвинява, 
може да бъде попитан какво точно е направил преди загубата. 
Уместно е окуражаването на тъгата и плача – плача е полезен, 
когато страдащият получава подкрепа. Скръбта изисква време; 
някои периоди, като 40 дни, три или шест месеца, една година, са 
особено важни и болезнени за тъгуващия.Ефективна подкрепа е да 
се обсъди подготовката за тези моменти. Не е добре да се казва, че 
са познати подобни случаи като неговия или че сам сте изпитвал 
такава мъка и разбирате чувствата му; тъгуващия смята, че неговата 
мъка е уникална и никой не е страдал като него. (Ivanova and 
Vitkova/Иванова и Виткова, 2015) 
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Психосоциалната подкрепа на онкологични пациенти е спе-
цифична и изисква отлично познаване на непрекъснатата психо-
логична динамика у болния. В контекста на болестта участват като 
преживявания всички негови близки и тези, които се грижат за него 
– медицински персонал и болногледачи. Стадиите на онкологич-
ното заболяване и преминаването през етапите на лечение създават 
една несигурна и травматична атмосфера, в която присъстват много 
различни и интензивни емоции и преживявания, както за пациента, 
така и за всички около него. От поставянето на тежката диагноза   
животът на човек се променя в съвсем различна и неясна посока. 
Новата ситуация изисква от него да се адаптира към различен 
ритъм, съобразен с болестта и да устоява психически, за да се бори. 
Надеждата винаги крепи онкологично болния пациент. През ета-
пите на страдание, душевно и физическо, през различните стадии на 
онкологичната болест, надеждата, че ще победи болестта, ще бъде 
до близките и важните за него хора, но вече пренаредил своите 
приоритети и намерил нов смисъл на живота си… дори и през 
онкологичната болест. 
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ПОДХОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА ПРИ ЖЕНИ 
БОЛНИ ОТ РАК НА ГЪРДАТА В ЕТАПА  
НА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 

 
Мариела Караиванова, психолог  

„КОЦ – Шумен” ЕООД – гр. Шумен 
 

Резюме: Темата включва подробно разработени подходи на 
психологическа работа при жени болни от рак на гърдата в етапа на 
химиотерапия. Поставянето на диагнозата рак е стресов момент , а при 
започване на процедурата химиотерапия пациентите вече са научили за 
заболяването си, но въпреки това всеки е в различен етап на емоционално 
преживяване и има нужда от индивидуална психологична подкрепа. 
Вниманието се насочва към момента на настоящата криза, от 
химиотерапията и страничните и ефекти. Консултирането ориентира 
към процесите на себеутвърждаване и себепознание.  

 
Психологическата работа с жени, болни от рак на гърдата в 

етапа на химиотерапевтично лечение включва:  
1. Психологическа оценка преди предстоящата химиотерапия 
2. Предварителна психологическа работа с пациента в периода 

преди предстоящата терапия 
3. Психологическа работа с пациента, непосредствено преди 

самата химиотерапия 
4. Психологическа работа с пациента, непосредствено след 

химиотерапията ( вливането на лекарства) 
5. Психологическа работа на пациента след кратък период 

(една седмица) след химиотерапията  
При подобряване на психичния статус, се улеснява  медицин-

ското лечение, в живота на болния прониква лъч светлина, доверие 
в позитивния изход.  

Психологическото консултиране е необходимо условие за 
дългосрочен успех на химиотерапевтичното лечение. Чрез консул-
тирането могат да се намалят тревожността и депресията, да се 
мобилизират психичните ресурси на болния и той да се подпомогне 
в постигането на емоционално равновесие. 

Поставянето на диагнозата рак на гърдата е стресов момент, 
който понякога води до ступор. Самото поднасяне на информацията, 
в контекста на масовите разбирания за смъртността при онкологич-
ните заболявания, травмира директно и силно. Често стреса от 
надвисналата евентуална смърт е толкова голям, че човекът се 
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чувства обречен. Отначало отрича диагнозата, сякаш я няма - 
защото я е изтласкал, отхвърлил я е с неприемането си. След време 
се бунтува срещу нея, пита се "защо точно на мен", след което 
изпада в отчаяние.  

При процедурата химиотерапия болните вече са научили за 
заболяването, но всеки е на различен етап от емоционалното му 
приемане и преживяване. От изключително голямо значение е 
начинът, по който им е поднесена конкретната информацията за 
целта и очаквания ефект на процедурата, както и информацията за 
възможните странични въздействия. Добре е самият пациент, ако 
желае, да сподели своето знание, като се провокира диалог, който 
цели да разколебае, евентуалното демонизиране на процедурата и 
предизвикания страх. Психологическата оценка, преди предстоя-
щата процедура се споделя с лекуващия лекар и се съгласуват 
решенията за даване на необходимата информация. 

Психологическото консултиране цели подкрепа при приема-
нето и изработването на един по-оптимистичен поглед върху 
случващото се.  

Наблюдават се емоционалните отговори на стресовата ситуа-
ция, които се демонстрират – тъга, страх, тревожност, изолация, 
паника, депресивна реакция, обект на наблюдение са и мисловните 
и поведенчески модели на адаптиране. Вниманието се насочва 
към настоящата криза, индуцираните от процедурата стра-
нични ефекти, както и възможностите, които тя създава за 
промени. На тази база се съставя и план за психологическо 
въздействие. Търсят се подходи, които да утвърждават разбирането, 
че  човек е единен организъм, интегриращ психични, физически, 
емоционални, сетивни процеси, изразявани в настоящия момент. 
Методите на личностното консултиране са насочени към приемане 
на ситуацията, вяра в собствения организъм, себеутвърждаване, 
поемане на своята отговорност за процеса на лечение. Целта е 
пациентът да бъде насърчен да открие собствен смисъл, да 
постави свои собствени цели. Подпомага се пациентите да спо-
делят и осъзнават чувствата си тук и сега, да насочат вниманието си 
повече върху процеса, отколкото върху съдържанието на живота.   

Контекстът на комуникация, в болничната среда,  обикновено е 
регламентиран – наставления на лекаря и изпълнение на пациента. 
И макар да е от изключителна важност налагането на авторитет и 
решения, тъй като болният е в уязвима в психологически смисъл 
позиция, изключително трудно е за него да взема решения, 
психологът е този, който може да нарушава утвърдените модели 
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като разчита на активното участие на пациента в диалога, за да 
види как той преживява болестта и процеса на лечение. 
Психологът режисира „езикова игра“, която да разколебае 
защитите и едновременно да даде сила, вяра, оптимизъм на 
болния Използваме ситуативно ориентирани подходи, които целят 
разблокиране на свръхконтрола, провокиране на спонтанността и 
естествеността на преживяването. 

Консултирането ориентира към процесите на себепознание 
и себеутвърждаване, въпреки загубите. Споделя се в личен план 
как всеки е реагирал на загуби, раздели с неща, места, хора, работа, 
убеждения. Колко време си е отделял за скърбене и благодарност.  

Използва се упражнението „Какво съм аз?“ – написване на 5 
отговора на този въпрос и степенуването им. Символично изживя-
ване на загубата, като се започне от последното по значение 
съждение. Обсъждането цели рефлексия на пациентите по отноше-
ние на различните роли, за да се достигне до идеята, че животът не 
е кариера, социален престиж, имущество, а самодостатъчност.  

Дискусия с примери как мъжете и жените понасят болките, 
загубите и страданията се насища с хумор и чувство за превъз-
ходство и сила, които са най-много нужни в момента на пациент-
ките. Напомня се за природно дадената, кодирана в стремеж към 
майчинство, сила и възможност жената да допуска болката. 
Това я прави много по-устойчива и способна да се бори за 
живота. 

Признаването на болката, тревогата, несигурността, страха, 
приемането им е етап, след който по-ясно се откроява виждането на 
кризата като шанс. С мозъчна атака се събират всички тълку-
вания на болестта и кризата като важен и знаков момент в 
живота на жената – болестта е открит вик на тялото да бъдат 
преработени конфликтите в живота и в полето на духа, както и 
самото тяло да получи внимание и грижа. Всеки споделя как 
кризата би могла да помогне за собственото му развитие. 

Вниманието се насочва към цялостта на човека, самоопреде-
лението му като единство от тяло и душа. Психологическата работа 
върху убежденията, начина на мислене се отразява и върху 
чувствата и поведението. При подобряване на психичния статус, се 
улеснява  медицинското лечение, в живота на болния прониква лъч 
светлина, доверие в позитивния изход.  

Психологическата работа с жени, болни от рак на гърдата в 
етапа на химиотерапевтично лечение включва:  

1. Психологическа оценка преди предстоящата химиотерапия 
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2. Предварителна психологическа работа с пациента в периода 
преди предстоящата терапия 

3. Психологическа работа с пациента, непосредствено преди 
самата химиотерапия 

4. Психологическа работа с пациента, непосредствено след 
химиотерапията ( вливането на лекарства) 

5. Психологическа работа на пациента след кратък период 
(една седмица) след химиотерапията 

Психологическата оценка на пациентите се извършва на базата 
на полуструктурирано интервю. Цел на това интервю е: 

- Да се прецени рационалната и емоционална готовност на 
пациента относно предстоящата химиотерапия, нагласите, предста-
вите и очакванията, страховете и опасенията 

- Да се прецени значението на заболяването в личната 
история на пациента  

- Да се прецени личностния и емоционален потенциал на 
всяка една пациентка 

- Да се диагностицира емоционалното състояние към 
конкретния момент 

-  Да се направи прогностика на готовноста на пациента да се 
справи с тежката емоционална проблематика преди и след 
химиотерапията 

- Психологическата оценка е необходима, за да бъдат прогно-
зирани евентуални емоционални и личностни кризи на пациентите 

1. Психологическата оценка на пациента преди предстоящата 
химиотерапия 

Психологическата оценка се налага и с оглед добрата практика 
в екипната работа с медицинските специалисти. При изготвяне на 
психологическата оценка се дават съответно препоръки към 
медицинския онколог – какъв тип отношение е най-подходящо към 
конкретния пациент, какъв обем и каква точна информация е 
необходимо да се предостави, какво може евентуално да се очаква 
като поведение от пациента по време на всички етапи от химио-
терапия, евентуални емоционални реакции. 

Психологическата оценка включва изследване на миналия опит 
на болната, наличието или отсъствието на тежки психотравматични 
моменти, загуби и степента на тяхното психическо преработване.  

2. Предварителната психологическа работа с пациента преди 
предстоящата химиотерапия  

Психологическата работа с пациента преди предстоящата хи-
миотерапия представлява процес на психологично консултиране и 
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може да не се изчерпи само с една консултация. Тя започва от 
първата среща с болния, когато той постъпва в Комплексния 
онкологичен център с вече уточнена диагноза след операция (Онко 
хирургия) и след минаването на комисия от лекари, онко хирург, 
медицински онколог и радиолог, че се назначава химиотерапев-
тично лечение.  

Когато постъпва в Комплексен онкологичен център, пациентът 
е много емоционален, има своите физически неразположения, 
големия брой изследвания, очакването на резултатите, уточняването 
на диагнозата и други. Всичко това го изпълва с напрежение и страх, 
с неяснота и усещане за загуба на контрол. Обръщайки се към 
конкретният Онкологичен център пациентът вече има предвари-
телно изградена нагласа на очакване и надежда. Той е получил 
различна информация, проектирал е много страхове и опасения. 

Още от самото начало на консултирането става ясно отно-
шението на пациента към неговото заболяване и доколко той е 
успял да достигне до същинското приемане на болестта и нуждата 
от химиотерапевтично лечение. В повечето случаи емоционалното 
приемане преминава през редица трудни моменти: - шок; - отрича-
не; - колебания и съмнения в правилността на диагнозата; - 
самосъжаление; - обвинения; - депресия; - ужас и страх; - търсене 
на помощ; - проекции в бъдещето.  

Всички тези преживявания, въпроси и чувства намират израз и 
са обект на работа и внимание в консултативния процес. Фазите, 
през които преминава приемането на факта на заболяването са 
труден процес, свързан с много напрежение и изискващ голяма 
психическа преработка.  

Процесът на психологично консултиране създава възможност 
пациентът да сподели всички свои притеснения,страхове и тревоги. 
В предоставеното му психологично пространство той може да 
отреагира част от огромното напрежение, да преразгледа различни 
аспекти от себе си и собствените си реакции.  

През този предварителен период психологичната интервенция 
е насочена към това:  

- да помогне пациента да стане активен участник в лечебния 
процес, да създадат усещане за споделени отговорности; 

- да оптимизират представата на пациента за предстоящата 
химиотерапия, да създадат у него по реалистична нагласа; 

- да създадат у болния усещането за доверие и сигурност, 
чувство за подкрепяща и защитена среда; 
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- да повишат доверието на пациента към болничната 
институция и към лекуващия екип. 

3. Психологическа работа с пациенти, непосредствено преди 
самата химиотерапия.  

Психологичното консултиране непосредствено преди самата 
химиотерапия има характера на антикризисна интервенция. Напре-
жението и тревожността на пациента са в повишени размери, до 
степен да не се понесе такава ситуация, от която зависи по 
нататъшното здравословно състояние на пациента. Възможно е да 
бъдат наблюдавани реакции, когато пациентът се държи като 
безпомощно дете – плаче или търси непрекъснато присъствието до 
него на някой близък, има нужда от постоянно успокоение и 
уверения, че всичко ще бъде наред. Психологическата работа е 
ориентирана към това болния да съумее да постигне ефективен 
контрол над афективното си състояние, да може да овладее 
тревожността си и да намери опора в себе си. Да бъде в състояние 
да изразява тревогата по значително по-зрял и приемлив за него 
начин. 

4. Психологическа работа с пациента непосредствено след 
химиотерапията. 

Непосредствено след вливанията на лекарствата, което като 
времетраене е дълъг процес , физическото състояние на болните не 
винаги е стабилно. Психологическата работа е обвързана с това 
пацинта да намери форма на контрол върху негативните мисли и 
очаквания, които са в следствие на химиотерапията ( опадването на 
косата, срив на имунната система и др.) 

5. Психологическа работа с пациента след кратък период (1 
седмица) след химиотерапията. 

В първите дни след химиотерапията психологическото консул-
тиране е свързано с големия страх от страничните ефекти на лекар-
ствата, които се вливат по време на химиотерапията. Пациентите 
предварително са се „запознали” с негативните страни на лекар-
ствата и едва ли не те очакват да им се случи нещо лошо в 
следствие от терапията. Консултирането е насочено към преработ-
ване на страховете, които има болния, да мобилизира личностния си 
потенциал за понасяне и свикване с медикаментите. Да промени 
насоката на мисълта и да приеме, че тези лекарства са за него като 
добър приятел, който ще стопира развитието на болестта.  

Резултатите от проведената работа с пациентите показват 
важността на психологическата оценка и мониторинг във всички 
етапи на химиотерапията. 
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Психологическото консултиране е необходимо условие за 
дългосрочен успех на химиотерапевтичното лечение. Чрез консул-
тирането могат да се намалят тревожността и депресията, да се 
мобилизират психичните ресурси на болния и той да се подпомогне 
в постигането на емоционално равновесие. Психологът е на разпо-
ложение на пациента. Той подпомага болния в това да партнира в 
процеса на собственото си лечение. По време на етапите на 
химиотерапията (6-8месеца) пациента се чувства изчерпан и без 
сили, изпитва огромна умора. Затова се осигурява допълнително 
ниво подкрепа.  

Психологичното консултиране помага на пациента да се 
справи с ирационалните допускания и вярвания, със зависимостта 
от онкологичния център, с тревожността и депресията, които влияят 
върху неговите способности да се грижи за себе си, да намира 
контрол върху живота си.  
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ПАНЕЛ 
„КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ И КОНСУЛТАТИВНА 

ПРАКТИКА“ 
 
 

ПРОБЛЕМНОСТТА ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО 
МЕДИК– ПАЦИЕНТ И „ЛЕЧЕНИЕ С ЕМПАТИЯ” ИЛИ 

„ПАЦИЕНТ – ЦЕНТРИРАН ПОДХОД” 
 

Боряна Тодорова 
Магистърска програма „Приложна психология”, ВСУ  

Психолог към отделение по Неонатология, УМБАЛ Русе, България 
e-mail: b.todorova.psy@abv.bg 

 
Резюме: Пациентът преживява различни психологически трудности 

по време на престоя си в болница. За неговото успешно лечение играят 
роля редица фактори, като един от тях е успешността на взаимо-
отношението между пациента и медицинския персонал. Изграждането 
на умение за “лечение с емпатия” е насочено към медицинския персонал, 
който е нужно да възприема пациента първо в неговия човешки облик, да 
уважава и цени личността и вътрешния свят на пациента, да съчувства, 
изслушва и разбира, да бъде подкрепящ, да се стреми да помогне на 
пациента да намери мотивация за участие в собствения си процес на 
лечение и да се приспособи към болничния климат. Това характеризира 
взаимоотношения на активна екипна работа между двете страни - 
медик и пациент, и цели спокойно пребиваване в болничната обстановка и 
усшешно възстановяване на пациента.  

Ключови думи: пациент, медицински професионалист, лечение, 
емпатия, комуникация 

 
Summary: Every patient is going through psychological difficulties in 

their hospital time. Many factors are playing a key role for his successful 
treatment, and one of them is the success of the communication between medical 
staff and the patient. Developing abilities for “treatment with empathy” is 
directed to the medical staff, that needs to accept patients first of all in their 
human self, to respect and appreciate the personality and the inner world of the 
patient, to be empathetic,to listen and understand, to be supportive, to try 
helping the patient to find motivation for being a part in his own treatment 
process and to adjust to hospital climate. This haracterizes active team-work 
betweet both sides- medical professional and patient, and it`s goal is easier stay 
in hospital settings and successful recovery of the patient. 

Keywords: patient, medical professional, treatment, empathy, communi-
cation 
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Въведение 
Конфликтът е противоречие между две страни, при което поне 

едната съзнателно определя взаимодействието като проблемно. При 
комуникацията медик-пациент обикновено взаимоотношението е 
проблемно за пациента, който изпитва недоверие и неудовлет-
вореност от преживяванията си във връзката медик-пациент по 
време на болничния престой. 

Взаимоотношенията са сложни и активни взаимодействия, 
обмен на информация, на мнения, на действия, нагласи, поведение 
на страните една към друга. Когато е налице конфликт за една от 
страните, следва да се търсят причините за това и възможните 
стратегии за решаване на проблемността във взаимоотношенията с 
цел постигането на оптимално добри взаимоотношения в болнич-
ната обстановка и повече удовлетворени пациенти. Причните за 
конфликтите между медицински персонал и пациент могат да се 
потърсят в три основни аспекта, които характеризират и конфлик-
тите във всяко едно човешко взаимоотношение изобщо: от лично-
стите, от средата или от самото взаимоотношение. 

 
1. Проблемност поради личността 
1.1. Проблемност поради личностни особености-пациенти: 
§ Личностни особености, предразполагащи към конфликтност 
§ Интерперсонална чувствителност 
§ Хормонални (или в следствие на употребата на медика-

менти) промени, предизвикващи раздразнителност  
§ Агресивност и враждебност 
§ Неувереност и ниска самооценка или прекалено завишена 

самооценка 
§ Честа промяна на настроенията 
§ Емоционална реактивност и импулсивност 
§ Локус на контрол 
§ Ниво на нтерперсонална интелигентност и социална компе-

тентност 
§ Недоверие 
§ Интровертност, затвореност 
§ Пренос на лични чувства, проблеми, комплекси и дефицити 

във взаимоотношението с медицинския персонал 
§ Страх от лечението, диагнозата, неочакваното, неизвестното 
§ Реакция на загубата на контрол 
§ Реакцията на социалната депривация, изолацията 
§ Очаквания и нагласи относно взаимоотношението 
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§ Негативни нагласи спрямо медицинския персонал 
§ Завишени очаквания за медицинското обслужване, което ще 

се получи 
 
1.2. Проблемност поради личностни особености-медицински 

персонал: 
§ Личностни особености, предразполагащи към агресивност 
§ Интерперсонална чувстителност 
§ Агресивност и враждебност 
§ Неувереност и ниска самооценка или прекалено завишена 

самооценка 
§ Честа промяна на настроенията 
§ Емоционална реактивност(нисък контрол над емоциите) и 

импулсивност 
§ Ниво на нтерперсонална интелигентност и социална компе-

тентност 
§ Пренос на лични чувства, проблеми, комплекси и дефицити 

във взаимоотношението с пациента 
§ Интровертност, необщителност, затвореност 
§ Отрицателни нагласи, предразсъдъци и дискриминация 

спрямо определена социална група според раса, религия, пол и т.н. 
§ Локус на контрол и атитюди, прехвърляне на отговорност за 

проблемността само към пациента 
§ Нерефлексивност и невъзможност да се забележат собстве-

ните дефицити в общуването (ниска вътрешна/ интраперсонална 
интелигентност) 

§ Физическо натоварване, недоспиване и умора 
§ Неспособност за емаптия и съпреживяване с пациента 
§ Дистанциране, дори дисоциация и дехуманизация на 

пациента като самозащитен механизъм от страданията на 
пациентите и травматичните ситуации и преживявания, които се 
случват поради естеството на работата 

§ Неспособност да се види пациента като равноправен 
§ Професионален стрес, или бърнаут синдром 
 
2. Проблемност от болничната среда: 
§ Стерилност и студенина в средата, които се прехвърлят и 

във взаимоотношенията 
§ Многочислеността на медицинския персонал – пациентът 

прекарва известно време в дадено отделение, а грижите за него 
биват поемани от различни хора- лекари, медицински сестри, 
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санитари, които се сменят по няколко пъти на ден. Това води до 
трудност в създаването на взаимоотношение на доверие с опреде-
лена личност, тъй като на пациента се налага да общува с много 
личности едновременно. По този начин пациентът е принуден да се 
себеразкрива, дори физически пред най-различни хора, което само 
по себе си предполага недоверие и притеснения във взаимо-
отношенията. Ключова дума тук е „взаимоотношения”- пациентът 
изгражда едновременно много такива, и съответно медицинският 
персонал обгрижва също много пациенти едновременно. 

§ Умора на медицинския персонал, която може да води до 
раздразнителност и избухливост, независимо че това не са утвър-
дени личностни черти, а ситуационно проявяващи се реакции на 
умората 

§ Неравнопоставеност на двете страни – „лечението с емпа-
тия” цели именно това: да се види през очите на пациента и той да 
бъде приеман първо като човек, с богата душевност, със собствени 
преживявания, тревоги и притеснения, и със собствен капацитет на 
разбиране и активно участие в лечението си. В болнична обстановка 
медицинският персонал има няколко преимущества над пациента, а 
пациентът дефицити, които ги поставят в неравнопоставеност на 
взаимоотношението. Пациентът губи дори част от своите изконни 
човешки права, тъй като в болнична обстановка той няма право да 
решава например кога да си тръгне, кога да му бъде причинена 
болка или да бъде подложен на дадена процедура, кога да се храни, 
къде и как да провежда своята физическа хигиена, не разполага с 
времето си, и няма възможност за уединение. Всички тези неща се 
решават вместо него и пациентът в голяма степен предава контрола 
над живота си в ръцете на лекари, медицински сестри, санитари и 
изобщо на болничния персонал, което вече предполага отношение 
на неравноспоставеност. 

 
3. Проблемност от самото взаимоотношение: 
§ Краткосрочност на взаимоотношението – поради обичайния 

престой на болните в рамките на няколко дни/седмици взаимо-
действието по-трудно може да се развие до взаимоотношение на 
доверие  

§ Нереципрочност на усилията – понякога медицинският 
персонал полага неимоверни усилия в посока лечението на пациен-
та, който се отказва от своето активно участие в лечението си и се 
предава безучастен в ръцете на медиците, очаквайки че те ще се 
погрижат за него и сами или отказва приемането на някои 
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медикаменти, отказва или саботира някои медицински процедури, 
необходими за лечението или възстановяването му поради недо-
верие или демотивация за участие в екипа медик–пациент. А 
понякога пациентът полага неимоверни усилия, но не среща разби-
ране и мотивация от страна на медицинския персонал. 

§ Несъответствие между очакванията на пациента и това, 
което получава 

§ Нереципрочност в доверието – пациентът е принуден да 
повери живота си в ръцете на медицинския персонал и да се довери, 
докато понякога медицинският персонал не желае или няма 
умението за изграждане на доверие с пациента 

§ Липса на съвместна стратегия за решаването на проблеми, 
понякога пациент и медицински персонал не работят като екип, а са 
във вражески отношения 

§ Липса на емпатийна, топла комуникация на доверие между 
двете страни 

§ Отрицателни нагласи и предубедености на едната или на 
двете страни една към друга 

Думата персонал в българския език предполага обслужване. В 
случая на взаимоотношението медицински персонал-пациент 
излизаме от контекста на услугата и обслужването от едната страна 
към другата, защото насочваме вниманието към „лечение с 
емпатия” и “пациент-ориентирания подход”, предполагащи екипна 
работа и взаимоотношения на взаимно доверие, сътрудничество и 
разбиране, в които най-важен е пациентът, помощта, която можем 
да му окажем и неговото успешно възстановяване. И тъй като ние 
не можем да променим нагласите, атитюдите, темперамента или да 
въздействаме на личността на пациента, а дори нямаме право да 
искаме това от него, би трябвало да се насочим към позитивна 
промяна в средата, доколкото това е възможно, към подобряване на 
взаимоотношението медик-пациент и да се стремим медицинският 
персонал да усвои умения за по-адаптивно справяне със ситуациите, 
породени във взаимоотношението с пациента. Болничната среда 
трудно се променя, поради естеството на самата работа и необхо-
димостта от правила и неписани закони, които трудно се променят 
и, които всъщност се налага да съществуват. Затова в настоящия 
доклад се насочваме към медицинския персонал и към изграж-
дането на техните умения за „лечение с емпатия”. 

За да можем да изградим план за справяне или стратегия за 
усвояване на умения у медицинския персонал е необходимо първо 
да уточним къде са дефицитите и къде са възможните слаби места 
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на медицинския професионалист, които могат да повлияят нега-
тивно на взаимоотношенията с пациента. 

Първото важно нещо, което е нужно медикът да разбере е, че 
взаимоотношението тип „тиранин-затворник” е обречено на про-
вал. За „лечението с емпатия” е нужна работа в екип от типа 
„авторитет, на който може да се разчита-пациент, който е човек с 
необятен вътрешен свят”. Когато медикът се превръща в тиранин - 
използва заповеден и силен тон, невербално и вербално демон-
стрира неуважение, незаинтересованост или превъзходство пред 
пациента, той се превръща в деспотична фигура, способна дори да 
всява страх у човека, с който се предполага да работи в екип за 
неговото успешно лечение. Често от страха на пациента следва 
притеснение и невъзможност да изисква или потърси и получи 
информация, разяснение, помощ или подкрепа. В случай, че отно-
шенията са нереципрочни, когато единият властва над другия и е 
авторитарен, взаимоотношенията не са удовлетворяващи за пациен-
та (понякога и за медика).  

Пациентът в болнична среда е в неизгодна позиция и е нерав-
нопоставен на медика, защото е изолиран от своите близки, които 
могат да са извор на подкрепа и позитивни преживявания, а дори и 
на душевно спокойствие. Пациентът се налага да се нагоди към 
съвсем нова ситуация, при която изгубва контрол над всичко, дори 
над собственото си тяло, над рутината в ежедневието си, над много 
от правата, които има извън болницата. Това би могло да е много 
травматично преживяване и привикването към новата ситуация и 
неизгодна позиция да се съпътстват с промени в мисленето и 
поведението. Към всичко това се прибавя и страхът от неизвест-
ното, от диагнозата, от лечението, от изхода на болничния престой, 
от загубата на контрол и откъснатостта му от външния свят. Ако 
към това уравнение добавим и страх, внушен от медика, който води 
до недоверие, фрустрация, агресия, ирационално поведение, нега-
тивно отношение, депресивно настроение и други негативни модели 
и реакции на пациента, то взаимоотношението медик-пациент е 
обречено на неуспех, или поне на неудовлетвореност за едната или 
двете страни. В отношения на страх, пациентът се превръща в 
пасивен участник, преживяващ отрицателни емоции и засилващ 
притесненията си, който понякога може да се затвори в себе си, 
отказвайки да се довери и блокирайки всякакви опити на медика да 
комуникира с него или недоверявайки се на всички, работещи в 
болничната среда, или може да се бори с медика, заемайки напа-
дателна или агресивна позиция – чрез невербална, вербална, 
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физическа или пасивна агресия. В такива случаи пациентът може да 
бъде конфликтен, враждебен, да се бори против лечението, да 
отказва медикаменти или процедури, да се опитва да възстанови 
някакъв поне минимален контрол над случващото се с него, да бъде 
предизвикателен, да заплашва или да се оплаква. Такъв пациент е 
недоволен пациент, а наша задача като професионалисти би тряб-
вало да е да се стремим да имаме удовлетворени пациенти. 

Често при конфронтации или напрежение с пациенти, медикът 
заема защитна и/или нападателна позиция като при това прехвърля 
отговорността за проблема върху пациента и неговите личностни 
характеристики или неговото поведение, което определя като 
предизвикателно или предизвикващо отрицателна реакция у медика 
т.е „каквото посееш, това ще пожънеш”- реакция тип „той си го 
заслужи”. Друга възможна реакция е отдаване на причината за 
конфликта на средата, на ситуационни или други фактори, на 
независещи от медика обстоятелства. В този контекст би било 
трудно да очакваме подобряване на взаимоотношението докато 
медикът не разбере, че той е този, който трябва да поеме отговор-
ност за проблемността на връзката медик-пациент (дори и тя да не е 
породена само заради него, той е този, който има силата да промени 
това е положителна посока). Медикът е нужно да разбира кое в него 
самия допринася за проблема и да намери стратегия за преодо-
ляване на това, което пречи, виждайки пациента като клиент, с 
който заедно ще се работи за успешното му възстановяване и следо-
вателно медикът е този, който трябва да поеме отговорността в 
болничната ситуация, трябва да търси у себе си промяна, а не да 
изисква такава от пациента. Медикът е необходимо да бъде профе-
сионалист и авторитет, но не авторитарен, с такт и разбиране да 
умее да се справя адекватно и безпристрастно, независимо от особе-
ностите на пациента, а всеки пациент е изцяло нов свят от емоции, 
чувства, нагласи, модели на мислене и поведение, опит, травми и 
т.н. В този контекст е изключително важно разбирането за пациен-
та, че той е равноправно човешко същество и независимо от пол, 
религия, раса, етнос или принадлежност към друга социална група, 
той е преди всичко човек и след това пациент, и той е равноправен 
на медика от позицията си на човек, независимо че не е равнопо-
ставен на медика поради ситуацията, в която се намира. 

Важно е и изграждането на индивидуален подход към всеки 
пациент и всеки пациент да получава разбиране, уважение, съпри-
частност, зачитане като личност. Също така медикът, който умее да 
бъде емпатичен изгражда отношение на доверие към себе си, явява 
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се в образ на наставник, на довереник, на сътрудник и на някой, на 
когото може да се разчита. Това води до по-голямо спокойствие и 
балансираност на пациента, което пък може да допринесе за 
неговото сътрудничество в лечението и за неговото успешно възста-
новяване. За пациентите е от изключителна важност да знаят, че са 
в добри ръце, когато постъпват в болнично заведение, че на тях се 
обръща специално внимание, че те са важни за медицинския персо-
нал, че на тях се гледа като на хора. Към тях трябва да се демон-
стрира еднакво добро отношение, безпристрастност и професио-
нализъм. Трудността на това за медицинския персонал често 
произлиза и от невъзможност личните ценности, вярвания, нагласи 
и предразсъдъци да не се използват оценъчно към пациента както и 
да не се сравняват с ценностите, нагласите и вярванията на пациен-
та, защото това може да доведе до предубеденост, неуважение, 
необективност, антипатия, неприемливо отношение към пациента и 
следователно по-неуспешна комуникация с пациента. Съществуват 
определени теми, които са по-голямо предизвикателство за 
медицинския професионалист в този аспект като например абортът 
по желание, по-различният външен вид, сексуалната ориентация, 
принадлежността към определена социална, религиозна или 
етническа група и тн.  

Възприятието на пациентите за комуникацията се изграждат 
основно на базата на въпросите „какво казва докторът” и „как го 
казва”.  

Комуникацията относно „какво” се казва е свързана със съдър-
жателните умения на медика – въпросите му към пациента, 
събраната и дадената информация, обсъждането на лечението и 
доколко се набляга на разбирането на перспективата на пациента, 
свързана с неговите идеи, притеснения, очаквания, влияние на забо-
ляването му върху ежедневието. Съдържанието на комуникацията 
се влияе от различни практически и ситуационни фактори, но най-
важното е как медиците гледат на природата на медицинската 
работа и взаимоотношението с пациента. 

„Как се комуникира” са социалните умения на медика, свър-
зани с вербалната, невербалната и паралингвистичната комуника-
ция, включително и степента на активното изслушване на па-
циентите, задаването на отворени въпроси(, показващи интерес към 
пациента и неговото състояние), обсъждането на притесненията на 
пациента. Уменията за лечение с емпатия и за пациент-центрирана 
комуникация се изразяват и чрез невербалното и паралингви-
стичното поведение на медика. Оказва се, че пациентите са особено 
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чувствителни и наблюдават невербалните сигнали на медицинските 
професионалисти. Визуалният контакт, присъствието и концен-
трацията в разговора с пациента, окуражаващото кимване, т.е „раз-
бирам те” се въприемат позитивно, докато например постоянното 
преглеждане на документи или бележки пред пациента, въртене на 
химикалка или друг предмет, нервността, липсата на визуален 
контакт, прозяването изразяват незаинтересованост, неприсъствие и 
действат негативно на комуникацията с пациента.  

По същия начин, ако медикът е наблюдателен и следи за тези 
сигнали у пациента, той може да разбере много повече, отколкото 
му се казва чрез вербалното общуване например дали пациентът е 
напрегнат, тревожен, тъжен, притеснен или гневен. Оказва се, че в 
една нормална комуникация между двама души 65% от социалното 
значение на ситуацията се предава именно чрез невербалните 
сигнали като изражение, позиция на тялото, гримаси, визуален 
контакт, а само 35% - чрез вербалните т.е чрез това, което се казва. 

 
Стилове на комуникация Лекар-Пациент 
Лекар – центрираният подход е този, който най-често се 

прилага в България. Той се характеризира с клиничност, кратки, 
затворени въпроси към пациента напр. „Болката остра или тъпа е?” 
или „Откога Ви боли?”, „Как се наранихте?”. Лекарите с такъв стил 
се концентрират на техническата страна на аспектите на забо-
ляването,  говорят чрез „гласа на медицината” без да се съобразяват 
с инлектуалното развитие или емоционалното състояние на па-
циента и така често объркват пациента или не биват разбрани. 
Концентрират се основно на обективното описание на физическите 
симптоми и класификацията им според биомедицинския модел с 
цел постигане на диференциална диагноза възможно най-бързо и 
изписване на подходящо лечение. 

Пациент – центрираният подход се намира на другия край на 
континуума взаимоотношение лекар-пациент. Този стил е много по-
слабо контролиращ към пациента, окуражаващ и иницииращ 
взаимодействието и кооперацията с пациента, участието на пациен-
та в лечението и в планирането на такова, като всичко това създава 
отношения на взаимност. Важен аспект на този подход е употребата 
на отворени въпроси от типа на „Как се чувствате?”, „ Разкажете ми 
за болката?”, „Каква мислите е причината за проблема?”. В 
контраст с лекар-центрираните лекари, пациент-центрираният може 
по-добре да разбира рамката на болестта на пациента или неговото 
разбиране, нагласи и възможности за справяне с болестта, значе-
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нието на болестта за него. Така лекарят може да разбере и въз-
можните психосоциални причини за болестта, както и индиви-
дуалните предпочитания, вярвания и приоритети на пациента  
относно лечението. Този подход изисква лекарят да прекарва пове-
че време в активно слушане, в наблюдение и реакция на сигналите 
на пациента, в окуражаване на пациента да изрази свободно своите 
притеснения, да зададе въпроси, обсъждане на притесненията и 
страховете на пациента, даване на подходяща информация и чрез 
комуникация изработване на стратегия за лечение на пациента, 
изясняване на неговите емоции относно болестта и интерпретиране 
на неговите изказвания и нагласи спрямо болестта. Като цяло този 
стил се характеризира с емаптийно общуване, в което пациентът е 
активен и равноправен участник. В много изследвания се оказва, че 
лекарите, класифицирани като емпатийни или пациент-ориентирани 
са най-гъвкавите и показващите най-големи способности за 
адекватна реакция в отговор на различията в нуждите на пациентите 
или обстоятелствата и ситуациите. В този подход това, на което се 
набляга е „гласът на пациента” и инициира и окуражава активното 
участие на пациента в  консултацията с лекаря, комуникацията и 
психосоциалния контекст на взаимоотношението лекар–пациент. 

 
Ключови аспекти на пациент – центрирания подход 
ü Биопсихосоциална перспектива – готовност да се ангажира в 

пълната гама от трудности, свързани с пациентите, а не само върху 
биомедицинските проблеми; 

ü Пациентът-като-човек – разбиране на индивидуалното пре-
живяване и възприятие на болестта; 

ü Лекарят-като-човек – лекарят отговаря на пациента във 
взаимоотношение на равнопоставеност и неавторитарност; 

ü Споделяне на отговорност – взаимно участие в терапев-
тичнолечебния процес 

ü Терапевтичен съюз – създаване на такова взаимоотношение 
и среда, в която пациентът да се чувства свободен да се се изрази, 
да сподели, да пита и получи информация, знаейки че ще бъде 
разбран и, че е уважаван, което води до неговото доброволно и 
активно сътрудничество в лечението. 
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Резюме: Сексуалното насилие над деца е мащабен проблем в целия 
съвременен свят, но в България рядко се работи по изследване, превенция 
или в подкрепа на жертвите на това престъпление. Сексуалните 
насилници на деца са част от нашата социална среда – хората, които 
познаваме, уважаваме и, с които общуваме всеки ден. Ефектите от 
насилието върху децата са опустошителни и варират от психопато-
логични симптоми до личностни и психични разстройства. А послед-
ствията от тази травма са по-поразяващи за детския свят, отколкото 
самото претърпяно насилие. В този доклад ще разгледаме психологи-
ческите характеристики на децата-жертви, както и ще видим дей-
ствителността през техните очи с цел да предоставим информация, 
която би била полезна на родителите и на всички професионалисти, 
заети в грижите за децата и работещи по превенцията и разкриването 
на сексуалните престъпления над деца. 

Ключови думи: сексуално насилие, деца, насилници, травма, 
превенция 

 
Summary: Sexual abuse of children is a massive problem in the modern 

world, but in Bulgaria it is rarely worked on the subject in order to study, 
prevent it or for support of the victims of this crime. Child sexual abusers are a 
part of our social environment – they are the people that we know, respect and, 
with whom we communicate every day. The aftermath of the abuse on the 
children are devastating and vary from psychopathological symptoms to 
personal and psychological disorders. Consequences of this trauma are more 
damaging for the child`s world than the actual abuse itself. In this paper we are 
investigating psychological characteristics of children victims, and also we are 
looking at the reality through their eyes in order to give information, which 
would be useful to parents and all professionals, involved in child care and 
prevention and investigation of sexual crimes against children. 

Keywords: sexual abuse, children, abusers, trauma, prevention 
 
Въведение 
Сексуално насилие над деца е всяка сексуална експлоатация,  

всяко взаимодействие между дете и възрастен, при което детето 
бива използвано за сексуална стимулация или удовлетворение на 
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извършителя/ наблюдаващия. В съвременното модерно общество 
всяко действие на сексуален контакт с дете от възрастен би тряб-
вало да се счита за морално и социално неприемливо, независимо от 
обстоятелствата и поведението на детето. В повечето държави по 
света сексуалната експлоатация на децата се счита за престъпление 
и само по себе си то е нарушаване на установените човешки права. 
Законът е базиран на това, че поради възрастта си, децата са пси-
хически недоразвити, неравнопоставени на възрастните и неспо-
собни да дадат осъзнато съгласие за въвличането си в сексуална 
дейност. Сексуалното насилие над деца не е ново явление в 
българската действителност, но е все още тема-табу, за която малко 
се говори и пише, а още по-малко се работи за анализ и изследване 
на проблема или за неговата превенция. Сексуалните престъпления 
в българския Наказателен кодекс се назовават „Престъпления по 
разврата” и заемат голям дял от общата престъпност. Според 
данните от докладваните случаи за периода 1995-2000 г. в България 
1063 деца са станали жертва на сексуално насилие (Сексуална 
злоупотреба с деца, Конференция, 2001 г.). Невъзможно е да се 
прецени точната бройка на децата-жертви на сексуално насилие в 
България и изобщо в световен план, тъй като по-голямата част от 
жертвите на това престъпление не само не докладват в полицията, 
но рядко споделят с някого като  сексуалното насилие често остава 
тайна, пазена дълбоко през целия им живот.  

 
Социална култивация на сексуалното насилие над деца  
Масовото обществено мнение е, че сексуалното насилие е 

индивидуален проблем на жертвите и семействата им и на опреде-
лени институции, които трябва да поемат отговорността за превен-
цията и разкриването на това престъпление, както и грижата за 
жертвите. На практика, обаче параметрите и честотата, в които 
сексуалното насилие над деца се простира го правят проблем за 
цялото общество. Изследвания в световен мащаб сочат, че около 
едно на шест момчета и едно на всеки четири момичета под 
осемнадесет години стават жертва на някаква форма на сексуално 
насилие. Важно е да се разбират начините, чрез които обществото 
допринася за сексуалната виктимизация на децата. Социалният 
климат е един  от съществените фактори, които култивират сексуал-
ното насилие над деца, давайки възможност на насилниците да 
виктимизират нови жертви и да „процъфтяват” в среда, която 
осъзнато или не толерира това (Фиг. 1). 
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Фигура 1. Социален климат, култивиращ сексуалното насилие над деца 
 
Сексуалната виктимност на децата 
Сексуалната виктимност на децата е съвкупността от фактори 

на средата на детето и на детския психичен свят, които повишават 
риска то да стане жертва на сексуално престъпление. Това е потен-
цията детето да стане жертва, поради своята по-голяма уязвимост на 
престъплението. Виктимогенната предиспозиция предполага нали-
чие на виктимен риск (Станков, Б., 2001).1 Анализирайки изслед-
вания, анкети и интервюта със сексуални насилници над деца 
можем да обобщим кои са основните виктимогенните признаци на 
децата, поставящи ги в най-голяма уязвимост на сексуално посе-
гателство т.е. какво представляват „идеалните жертви”. 

Това са децата с един родител, децата с отрудени или прека-
лено заети и често отсъстващи от дома родители, защото тази 
семейна ситуация предоставя на насилника достъп до детето, често 
под предлог, че помага на родителите в грижите за детето или без 
тяхно знание, просто защото отстъствието на родителите дава 
възможност за това. Това са и децата на бедни малцинствени семей-
ства, които не посещават училище и са изолирани от обществото, и 
не получават социална подкрепа. В допълнение към това е харак-
терната за например ромската общност ранна сексуализация на 
децата, така че в тази етническа група границите между насилие и 
типична за културата сексуализация могат да се размият много по-
лесно.  В по-голям риск са и малките деца под седем години, които 
все още не са така вербални и асертивни като по-големите деца и 
следователно рискът да се оплачат или да споделят с някого за 
насилието е по-малък. От друга страна трябва да се има предвид и, 
че особено момчетата над седем-осем годишна възраст търсят често 
ментор, бащина фигура, идол и модел на подражание, който за 

                                                           
1 Станков, Б.  Виктимология – учение за жертвите на престъпността. Варна, ВСУ 
„Черноризец Храбър”, Унив. изд., 2001. 
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жалост често откриват в лицето на сексуалния насилник. Викти-
могенен признак е и наличието на дефицити или заболявания, 
психически или физически, отново поради по-голямата уязвимост 
на децата и понякога абсолютната им неспособност да разберат 
какво се случва с тях, да се защитят или да потърсят помощ. Децата 
в институции и поверените на държавата деца са с най-силна викти-
могенна предиспозиция, защото при тях са налице всички или 
почти всички фактори, поставящи едно дете в риск от сексуални 
престъпления. Тези фактори са липсата на родителски контрол, 
подкрепа, обич и внимание, както и незадоволяването на типичните 
за детската възраст и за развитието на личността изобщо мате-
риални и нематериални потребности, абсолютната им зависимост 
им от авторитетните фигури - възпитатели, педагози, ръководители 
на институцията, социални работници и др. При тях е характерна и 
липсата на външни доверени възрастни, на „значими други”, на 
които евентуално да разчитат при нужда от подкрепа. Други 
признаци, които увеличават виктимогенния риск при децата в 
институции са изолацията на им от външния свят и тяхното „затво-
рено” отглеждане и възпитание в институцията. Много важни фак-
тори са и липсата на самочувствие и асертивност, самоизолацията и 
затвореността в себе си, базисното недоверие към себе си и света, 
които са характерни за децата от институциите. Освен това – обез-
личаването, деперсонализацията на децата в институциите, невъз-
можността за удовлетворяване на техните индивидуални потреб-
ности и масовостта, с която се отглеждат, липсата на сексуално 
образование, често малцинствения произход, начинът на живот на 
големи групи деца на едно място и тяхното често присъствие на 
улицата, когато бягат от институциите. Към всичко това понякога 
може да присъства и някаква форма на ментален или физически 
дефицит или заболяване, което допълнително допринася за викти-
могенната предиспозиция на децата от институции към сексуални 
престъпления и изобщо към всякакъв род престъпления срещу тях. 
В по-голям риск като цяло в обществото са децата с ниска само-
оценка, неасертивните, изолираните, подиграваните от съучениците 
си деца, тихите и интровертните, самотните, емоционално пренеб-
регнатите и нуждаещите се от подкрепа, разбиране, внимание, одоб-
рение и обич деца, както и тези с незадоволени физически и 
материални потребности (от храна, лакомства, облекло, обувки, 
играчки). В най-голям риск са децата, които вече са жертви на 
насилие у дома - физическо, неглижиране, емоционално и най -вече, 
ако насилието е от сексуално естество или в комбинация с друго 
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насилие, тъй като тези деца неминуемо притежават комбинация от 
гореизброените характеристики на най - рисковия за сексуално 
насилие тип дете. Всички тези характеристики безпроблемно биват 
разпознати от насилника и така той подбира своята жертва и 
започва въздействието си над нея, давайки й това, което й липсва у 
дома.  

 
Синдром на приспособяването при жертвите на сексуално 

насилие над деца 
Детето-жертва на сексуално насилие, което споделя с някого за 

случилото се и търси помощ е атипично за популацията на децата-
жертви. Множество емпирични изследвания сочат, че обикновено 
жертвите на сексуално насилие отричат или само отчасти споделят 
за насилието. 

През 1983 г. в опит да обясни механизмите и причините, пора-
ди които децата – жертви на сексуално насилие обикновено не 
споделят с никого и не разкриват насилието по време на детството 
си, както и най-често срешаните погрешни вярвания и митове за 
сексуалното насилие над деца, Р. Съммит представя теорията си за 
синдрома на приспособяването при сексуалното насилие над деца 
(Summit, R., 1983).2 Този синдром (Child sexual abuse accommodation 
syndrome) включва пет категории на поведение, две от които са 
предпоставки за извършването на сексуалното насилие. Останалите 
три се явяват като резултат, който увеличава комплексността на 
насилието. Петте категории на синдрома са тайнственост; безпо-
мощност; заклещване и приспособяване; забавено, конфликтно и 
неубедително разкриване; отдръпване/отричане (Фиг. 2). 

 

 
 

Фигура 2. Синдром на приспособяването при децата –  
жертви на сексуално насилие 

 

                                                           
2 Summit, R. The child sexual abuse accommodation syndrome. Child abuse and 
neglect, 7, 177-193, 1983. 
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Синдромът на приспособяването при сексуалното насилие над 
деца дава предпоставки за виктимизация на жертвите и подхранва 
незаинтересоваността и неразбирането на възрастните. В „Сексуал-
ната травма на децата и младежите” след множество изследвания на 
тема сексуално насилие над деца се обобщава:  „В нашия преглед на 
информация за деца и юноши - жертви на сексуално насилие ние се 
опитахме да избегнем традиционните начини за поглед на проб-
лема и вместо това да опишем от гледната точка на жертвата 
относно динамиките между насилника и жертвата по отношение 
на проблемите на невъзможността за „взаимно съгласие”, 
адаптивното поведение, тайната и разкриването на тайната. 
Може да се спекулира, че има много деца с мълчалива реакция на 
сексуалната травма. Детето, което отговаря на натиска да се 
примири със сексуалната дейност с възрастен може да се 
разглежда като проявяващо адаптивен отговор за оцеляване в 
средата.” (Groth, A., Burgess, А., & Holmstrom, 1977).3 

През 1984 г. в Канада съвместно с организацията Галъп К. 
Багли провежда национално допитване относно сексуалното 
насилие над деца и изследва резултатите от попълените въпросници 
на  935 мъже и 898 жени, от които 77 мъже и 158 жени-жертви на 
сексуално насилие над деца (Bagley, Ch., 1995).4 Изследването дава 
яснота относно основните причини за мълчанието на жертви на 
сексуално насилие над деца - срам, страх, че няма да им бъде 
повярвано, чувство за вина, неразбиране на реалността, че случи-
лото се е престъпление и дори неразбиране, че случилото се е 
„нещо нередно”, опит за предпазване на семейството от травма, 
нежелание да причинят вреда на насилника.  

 
Психологически последствия и ментални поражения за 

децата-жертви 
При продължително сексуално насилие детето бива подложено 

на сексуални актове, често чрез манипулация и обещание за награди 
и подаръци, често търсейки внимание и обич или заплашвано да не 
споделя с никого. Дори без намесата на физическо насилие, детето е 
превърнато в безпомощен „участник” в сексуалните дейности. То 
разбира, че каквото и да прави, насилието от днес ще се повтори и 
                                                           
3 Groth, A., Burgess, А. &  Holmsrom, L. Rape, Power, Anger, and Sexuality. Ameri-
can Journal of Psychiatry 134 (11): 1239, 1977. 
4 Bagley, Ch. Child sexual abuse and mental health in adolescents and adults:British and 
Canadian perspectives. Hants, England, Ashgate Publishing Ltd., 1995. 
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след месец, седмица или ден. То мисли, че каквото и да направи не 
може да се спаси, че е в капана на терор, от който няма изход. 
Когато станалото е почти разкрито, детето прави всичко възможно, 
за да запази тайната, лъже, измисля оправдания. И при все, че има 
възможността и силата в този момент да се спаси, то продължава да 
бъде в безпомощна позиция, чувствайки се неспособно да избегне 
насилието и да сложи край. Нерядко веднъж станали жертва, децата 
продължават да заемат ролята на жертви и в зрелостта си. Особено 
липсваща или неадекватна родителска фигура в живота на детето 
допринася за това, че то търси подкрепата и разбирането, обичта и 
заинтересоваността при друг възрастен, който се оказва нерядко 
насилникът. Детето попада в капана на фалшивата привързаност 
към насилника, понякога дори може да смята, че го обича и да 
мисли, че сексуалната дейност е нормално поведение, когато хората 
се обичат и следователно примирено да продължава да участва в 
собственото си насилие. Често децата, преживели сексуално наси-
лие израстват зависими личности, имащи нужда да се подчиняват, 
да бъдат водени и напътствани, въвличат се в зависими нездрави 
връзки с партньори-насилници. Сексуалното насилие често проду-
цира деца, превръщащи се в неуверени и безпомощни възрастни с 
ниска самооценка и външен локус на контрол, които вярват, че 
нищо не зависи от тях и нямат контрол над живота си, които са се 
научили на безпомощност по време на преживяното насилие в 
детството и повтарят този модел, превръщайки се по - късно в обект 
на ревиктимизация. Често се срещат и жертви, превръщащи се в 
промискуитетни възрастни, неспособни да кажат „Не”, неспособни 
да отстояват себе си, да се борят и да се самоактуализират. Зауче-
ната в детството безпомощност се затвърждава като модел на мис-
лене, възприемане на себе си и света, и съответния за тези вярвания 
и възприятия модел на жертвено и безпомощно поведение.  Базис-
ното доверие се развива до края на първата година от живота на 
детето, а сексуалното насилие над деца е обикновено по-често 
срещано в по-късни етапи на детството, но дори детето в началото 
на живота си да е изградило базисно доверие към другите, ако по-
късно се превърне в жертва на сексуално насилие, всичко изградено 
в първите години от живота може да бъде разрушено. Базисното 
доверие може напълно да се превърне в базисно недоверие към 
света, към другите и дори към себе си. Значимите други са хората, 
които са близки, подкрепящи и оказващи влияние над детската 
личност. При сексуалното насилие над детето значимите други 
могат да бъдат самите насилници или значимите други могат да не 
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разбират, да не защитават, да не повярват или просто да не знаят за 
насилието. Това е автоматично послание към детето, че на другите 
не може да се разчита, че те няма да го спасят и няма да му окажат 
подкрепата, от която то се нуждае. То не чувства сигурност, защото 
базисните му потребности от сигурност не са удовлетворени. 
Вместо чувство за собствена ценност детето се научава на заучена 
безпомощност, придобива чувство за малоценност, за безнадежд-
ност, за недоверие към другите и себе си, и губи усещане за соб-
ствена стойност. От друга страна доброто отношение, одобрението, 
похвалите и подаръците от страна на насилника, които са често 
срещан подход за манипулация и подчинение над детето, са 
източник на позитивно себепреживяване,  повишават самооценката 
на детето и се явяват “обратна връзка” от  агресора в ролята на 
значим друг. Детето вярва, че се справя добре, че е оценено, че е 
компетентно, достойно, добро. Така то бива въвлечено в зависимост 
от похвали, подаръци и утвърждаване на личността му и се стреми 
към тези награди, към позитивната обратна връзка. Тя създава у 
детето убеждението, че то е добро, само ако е послушно и се подчи-
нява на насилника, че постъпва правилно като участва в собстве-
ното си насилие,  мълчаливо пазейки тайната за него. Децата из-
граждат рано в развитието си и стил на привързаност, който може 
да е бил сигурен, но да бъде трансформиран в амбивалентно-
тревожен, или тревожно-избягващ след претърпяното сексуално 
насилие. Житейската концепция на детето лесно може да се 
превърне в “Аз съм добър, ти не си добър” или в “Аз не съм добър, 
ти не си добър”. В първия случай детето преживява себе си като 
невинно и онеправдано, под терора на агресора, а във втория - 
детето се възприема като виновно, заедно с агресора, че самото то е 
лошо и затова е жертва на “лошия”. 

Сексуалното насилие, особено в комбинация с физическо и 
емоционално насилие, е съкрушително за развитието на адекватни 
нива на самочувствие и за развитието на идентичността, което 
изправя детето пред нови стресори и подтиква към самозащитно и 
девиантно поведение. Ниското самочувствие е често наблюдавано 
последствие  както при еднократно,  така и при продължително сек-
суално насилие над деца. Според множество изследвания следните 
фактори са свързани с намалено самочувстие при децата-жертви на 
сексуално насилие: продължителността на насилието, особено при 
започване в ранното детство и разтягане до юношеството, степента 
на физическо накърняване на детето , комбинацията на сексуалното 
насилие с несигурен стил на  привързаност и неумение или невъз-
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можност за свързване със значимите други, емоционалното насилие 
и неглижиране в комбинация със сексуално насилие, физическо 
насилие в комбинация със сексуално насилие. 

Продължителната вина и страх, объркването и разрушаването 
на задълженията в нормалните роли и очакванията, свързани с 
насилието водят до това, че детето има много повече задачи на 
идентичността в сравнение с нормалния юноша, който трябва да 
изпълни и има много по-комплексна фрагментирана Аз-концепция 
и самооценка. Вече пораснали, жертвите на сексуално насилие 
показват големи нарушения в самочувствието и самооценката. 
Нарушението и дисбалансът във връзките ги учат, че те нямат 
права, нямат собствени нужди, нищо не притежават и заради 
„участието си” нямат право да имат нужди, реципрочност или дори 
внимание, а с такова фундаментално увредено самочувствие жерт-
вите, особено на инцест, могат да са често екстремно пасивни, дори 
до парализа.В понятията на идентичността, юношата и неговото 
развиващо се тяло, което интегрира сексуалната визия на Аз-а се 
дисоциирани. Хроничната депресия и суицидалната идеация също 
са директен резултат на сексуалното насилие, или са в комбинация с 
ниското самочувствие и липсата на его-буфери в лицето на нови 
стресори. Някои жертви на сексуално насилие в детството продъл-
жават този модел на мислене и поведение през целия си живот, 
което е  пряко свързано и водещо до ниско самоуважение, неудов-
летворение от живота, чувство за вина и за отговорност за наси-
лието, комплекс за малоценност, ниска собствена стойност. В резул-
тат на това голяма част от порасналите деца-жертви се вкопчват в 
преследването на успеха и изкачването на професионални върхове в 
своя стремеж да докажат, че в нещо ги бива, че те имат значение. 
Това се изразява в амбициозност, постоянно доказване на собстве-
ната стойност чрез например професионален или академичен успех, 
водещо до работохолизъм като бягство от „другото Аз”, в проти-
вовес с недостойносто Аз, което е било обект на насилието. Всичко 
това води до социална изолация, и нерядко макар,  обкръжени от 
много хора, водещи уж нормални социални отношения, порасна-
лите жертви са самоизолират. Техните отношения често са повърх-
ностни, незадълбочени. Проявява се типична интерперсонална чув-
ствителност към отхвърляне, защото много от жертвите вярват, че 
ако техните партньори знаят за насилието биха ги счели за недо-
стойни и не биха останали с тях. В реакция на самозащита, преди да 
бъдат отхвърлени, те избират бягството, първи отхвърлят близките 
взаимоотношения, близостта, обичта и доверието. Те вярват, че не 
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заслужават тези отношения и, че не са достойни да бъдат уважавани 
и обичани заради  насилието и градят своята самооценка на базата 
на постиженията, успехите си и образа, който представят пред 
обществото. Разбира се, с разкриване на тайната от миналото, този 
образ би бил разрушен и те вярват, че тогава всички ще видят 
„истинското Аз”, това от което всъщност жертвата бяга, това което 
е под повърхността и отчаяно се бори да изплува, но бива под-
тискано години наред от позитивния Аз, който успява във всичко, 
който е важен и ценен. Това са типични дисфункционални вярва-
ния, които са характерни за много от жертвите на сексуално наси-
лие в детството. От тези вярвания следва и типичен модел на 
поведение, т.н. самосаботаж на живота. Това са всички модели, 
изразени в поведението, чрез които порасналата жертва се предпаз-
ва от нараняване - избягване на близост, недоверие към другите, 
страх от обвързване, страх от себеразкриване пред другите, намира-
не на негативни аспекти във всичко, което носи щастие, убеденост, 
че не заслужава обич, неумение за привързаност или избягване на 
привързаността, изолация. 

Над 90% от жертвите на сексуално насилие над деца познават 
насилника. В случаите, когато насилникът е в близки отношения с 
детето, особено ако е от семейството или е близък и доверен възра-
стен, на когото детето разчита и вярва, неминуемо детето изпитва 
амбивалентни чувства спрямо този човек. Това води до несъот-
ветствие, дори до когнитивен дисонанс, от което следва объркване 
какво е обичта и привързаността, как се изразяват те и дали те са 
добро или лощо нещо, дали се свързват с преживявания на емо-
ционална удовлетвореност и радост или с чувство за вина, страх и 
предадено доверие. Това неимоверно влияе на развитието на 
социалните и интерперсоналните умения на детето, на мястото, 
което то си отрежда в света, на неговото желание за близки отно-
шения и на неговото умение да се доверява на другите. Много 
възрастни жертви на сексуално насилие в детството споделят за 
живот, изпълнен с краткотрайни връзки, за избягване на интимност 
и близост, за недоверие в другите и за неспособност да се впуснат в 
удовлетворяващи дълбоки романтични отношения.  

С извършването на сексуално престъпление срещу дете, 
насилникът не само ограбва тялото на детето от неговата невин-
ност, но ограбва и детския свят и неговите възможности за пълно-
ценно развитие по-нататък. Именно затова е необходимо да се 
обръща внимание на опустошителните ефекти, които сексуалното 
насилие има върху децата и тяхното бъдеще. Сексуалното насилие 
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над деца трябва да се смята за травма, която има голяма вероятност  
да резултира в нараняване, разрушаване и увреждане на развитието 
и менталното здраве в младата личност. Не едно изследване 
доказва, че за жертвите на сексуално насилие в детството има 
сериозни увреди и поражения на психичното здраве в зрелостта 
както и, че жертвите е по-вероятно да водят саморазрушителен 
начин на живот, водещ до самоубийства, престъпна дейност, про-
ституция, което пък от своя страна може да води до девиантно 
поведение, нежелана бременност, аборти, промискуитет, полово 
предавани болести, многократна ревиктимизация, морална дегра-
дация на личността, а нерядко и смърт.  Оказва се, че последиците  
са пропорционално разрушителни в зависимост от това дали 
сексуалното насилие е комбинирано с физическо насилие,  както и 
дали сексуалното насилие е продължаващо в дълъг период от време, 
и в зависимост от близостта с насилника (родител, член на семей-
ството, доверен учител, свещеник, съсед). Важна предпоставка за 
последиците от сексуалното насилие над деца е и степента на 
насилие, наличието на пълно проникване, степента на унижения и 
деградация, използването на заплахи и сила. За да можем да 
намерим начини да помогнем на детето-жертва трябва да потърсим 
и да разбираме причините, характеристиките и особеностите на 
менталния процес, през който детето преминава, след като е било 
подложено на сексуално насилие. Психотравмата е осъзнато или не, 
рядко забравено афективно преживяване, предизвикващо разстрой-
ство на връзката между личност и среда, състояние на емоционален 
срив. Психотравмата се определя още като душевен удар, сътре-
сение на личноста, буреносно разтърсващо емоционално преживя-
ване и срив в мозъчната невродинамика. Всяка жертва на сексуално 
насилие над деца е подложена на един или друг вид психотравма, 
на емоционален удар над израстващата личност, над детската 
емоционалност и възприятия за света и за себе си. Неминуемо 
сексуалното насилие оказва огромно влияние над жертвите, при 
някои в дългосрочен план или за цял живот. Влиянието на сексуал-
ното насилие върху развитието, самоактуализацията на личността и 
психичното здраве варира в зависимост от фактори като тежестта и 
продължителността на насилието, комбинацията му с други видове 
насилие, повторната виктимизация, разкриването на истината и 
получаването на адекватна подкрепа и професионална помощ,  
родителската реакция при евентуално разкритие на престъплението, 
сигурността и разбирането от страна на семейството и семейната 
среда като цяло. Различни изследвания показват, че от жизнено 
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значение е дали извъшителят е родител или близък и следователно 
размерът на предаденото доверие. Оказват влияние и когнитивни 
фактори като например възприятието на детето за насилието и 
атрибутивния стил. При множество деца ефектите върху личността 
и психичното здраве са дълготрайни и опустошителни. Според 
публикувано през 2004 г. изследване на 1612 деца-жертви, сексуал-
ното насилие в детството е във връзка с високи нива и широк 
диапазон от психични разстройства - детски психични заболявания, 
личностни, поведенчески и тревожни разстройства (Spataro, Mullen, 
Burges, Wells & Moss, 2004)5.  

Според нашия преглед на изследвания най-честите психопа-
тологични последици от сексуалното насилие над деца са посттрав-
матично стресово разстройство,  депресивни разстройства, дисоциа-
тивно личностно разстройство, гранично личностно разстройство, 
гранично личностно разстройство, булимия невроза, анорексия 
невроза, алкохолна зависимост и наркотична зависимост. Поведен-
ческите проблеми, свързани със сексуалното насилие в детството са 
социално отдръпване, агресия, неподходящо сексуално поведение и 
честота на предприетите сексуалнорискови действия. Сексуалното 
насилие в детството за жертвите се асоциира с екстремно недоверие 
в другите, самообвинение, стигма, самоомраза, самонараняващо 
поведение включително зависимости, хранителни разстройства, 
самоубийство и неосъзнато влечение към партньори-насилници в 
зрелостта (Finkelhor, 1986)6 

 
Заключение 
Общественото и професионално мълчание, минимизиране, 

отричане и незаинтересованост за работа и превенция на този 
проблем дава възможност на извършителите на сексуално насилие 
да продължават да унищожават детския свят, впримчвайки своите 
жертви в девиантна мрежа на престъпно сексуално поведение. 
Последиците от сексуалното насилие в детството са поразяващи, 
увреждат в различна степен възможността за психосоциално раз-
витие на детето и продължават влиянието си нерядко до зрелостта, 
накърнявайки адаптацията и способността за актуализация на вече 
                                                           
5 Spataro, J., Mullen, Ph., Wells, D. & Moss, S. Impact of child sexual abuse on mental 
health: prospective study in males and females. British journal of psychiatry, 184:416, 
2004. 
6 Finkelhor, D. and associates A sourcebook on child sexual abuse.Sage Publications 
Inc., California, Allen & Unwin Pty Ltd, Australia, 1986. 
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порасналото дете. По-голямата част от жертвите на сексуална 
виктимизация никога не разкриват за претърпяното насилие, а 
мащабите на този род престъпления в световен план са огромни. 
Проблемът не бива да се счита за индивидуален, а обществен, тъй 
като засяга огромен брой жертви, а негативните ефекти върху тях са 
неизбежни. Ето защо в България е необходимо по-задълбочено 
изследване, осигуряване на информация и терапевтична помощ на 
жертвите, както и превенция на сексуалните престъпления срещу 
деца. 
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Резюме: Кетогенната диета е хранителен режим, който включва 

консумация на високо съдържание на мазнини с достатъчно протеини за 
растеж, но недостатъчни нива на въглехидрати за метаболитните 
нужди. Връзката между шизофренната болест и въглехидратния 
метаболизъм представлява интерес за медицината. Няколко проучвания, 
които изучават приложението на кетогенната диета върху пациенти с 
шизофрения, дават данни за добрия й потенциал в това направление. 
Механизмът на действие на диетата върху шизофренната болест не е 
напълно изяснен. Според някои изследвания благоприятният ефект се 
дължи на намаления прием на въглехидрати или на съдържащия се глутен 
в някои от тях, а според други – поради увеличеното съдържание на 
мастни киселини. Мастните киселини се метаболизират до кетони и в 
последствие способват за производство на GABA аминокиселини, които 
регулират мозъчната свръхвъзбудимост.  
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Въведение 
Кетогенна диета (КГД) се нарича още long-chain triglyceride 

diet (диета с прием на дълговерижни триглицериди) (19), low carb 
high fat diet - LCHF diet (ниско въглехидратна диета, с повишен 
прием на мазнини) и други.  

КГД е хранителен подход, който включва консумация на 
високо съдържание мазнини с достатъчно протеини за растеж, но 
недостатъчни нива на въглехидрати за метаболитните нужди (13). 
По този начин организмът използва предимно мазнини като из-
точник на енергия (31), а не по-лесно разградимите и предпочитани 
въглехидрати (глюкоза). При разграждането на мазнините в черния 
дроб се отделят кетони и организмът се индуцира в състояние 
известно като кетоза. Това е естествен метаболитен път, който се 
постига не чрез глад за калории, а чрез глад за въглехидрати.  

От създаването на диетата (1921 година) тя се използва за анти-
конвулсивна терапия при деца с лекарственоустойчива епилепсия, 
като през последното десетилетие се изучава и действието й върху 
възрастни пациенти. Последните научни доклади изнасят данни за 
благоприятното въздействие на КГД върху няколко метаболитни и 
невродегенеративни разстройства, увеличава се и интереса към 
използването й в неврологията (19).  

 
Биохимични аспекти  
Въпреки почти 100 години приложение, в много отношения 

механизмът на действие на КГД остава неясен (19)(33) и към 
днешна дата е в процес на активно проучване. Широкоспектърната 
ефикасност на диетата срещу хетерогенни типове припадъци и 
епилептични синдроми показва, че механизмът й се изразява в 
молекулярен път действащ върху невронната хипервъзбудимост и 
хиперсинхронност (19). Установено е, че КГД може да увеличи 
нивата на АТФ и други биоенергетични субстрати през засилено 
митохондриално дишане (5)(19)(24)(31). 

Хормоналните промени, свързани с КГД, включват промени в 
циркулиращия инсулин (той намалява в отговор на намаленото 
съдържание плазмена глюкоза) и / или лептин (11)(35), като по този 
начин се ограничава оползотворяването на глюкозата. При нормал-
ни условия, мастните киселини, мобилизирани от мастната тъкан, се 
катаболизират до Ацетил-КоА чрез β-окисление и след това се 
окисляват до СО2 и Н20 в цикъла на Кребс. Въпреки това, когато се 
създава дисбаланс между скоростта на мобилизация на мастните 
киселини и капацитета на цикъла на Кребс за обработка на Ацетил-
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КоА (напр. при диета с ниско съдържание на въглехидрати/протеи-
ни), черният дроб превръща достъпния Ацетил-КоА в кетони, а 
именно ацетоацетат и β-хидроксибутират (Фигура 1). Значителна 
част от ацетона (≈30%), продуктът на спонтанното декарбокси-
лиране на ацетоацетата, се открива в урината, потта и дъха (30). 

 

 
 

Фигура 1. Метаболитни пътища, които способстват за производство на 
кетони от мастни киселини по време на гладуване или лечение с кетогенна 

диета (КГД) (4)(28). 
 
Кетоните се използват като гориво от периферните тъкани, 

предотвратявайки загубата на глюкоза и мускулна маса и за разлика 
от мастните киселини, те могат да преминат кръвно-мозъчната 
бариера (15), съставляващи основния енергиен прием за мозъка по 
време на периоди на гладуване. Повечето ATФ от β-хидрокси-
бутирата е под формата на Комплекс I (70-80%), а останалата част - 
Kомплекс II (7) (31). 

 
Кетогенната диета и шизофрения 
Шизофренията представлява клиничен синдром, включващ 

разнообразие от дълбоко дисруптивни психопатологични механиз-
ми, засягащи когниция, емоции, възприятно-представена сфера и 
други аспекти на поведението. В повечето случаи заболяването 
започва преди 25-годишна възраст и продължава през целия          
живот (20). 
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По данни на Nemani K et al. (2015) няколко рискови фактора за 
развитието на шизофрения могат да бъдат свързани чрез общ път в 
чревния тракт. Сега все повече се признава, че съществува 
двупосочна комуникация между мозъка и червата, която използва 
нервни, хормонални и имунологични пътища. При шизофрения се 
наблюдава повишена честота на гастроинтестинална бариерна 
дисфункция, хранителна антигенна чувствителност, възпаления и 
метаболитен синдром. При значителна част от пациентите може 
успешно да се приложи терапевтичен хранителен режим изключващ 
въглехидрати и/или глутен (32).  

 ▪ Влияние на КГД от гледна точка на нисковъглехидратния й 
потенциал 

 Oще 1947-1948 година учени отбелязват, че някои пациенти с 
шизофрения желаят да консумират повече въглехидрати малко 
преди изостряне на заболяването (22)(27). Смята се, че е възможно 
въглехидратния метаболизъм да е затруднен при шизофрениците и 
използването на КГД или друга безвъглехидратна диета вероятно 
би имала терапевтичен ефект. Много автори съобщават за вариации 
и/или аномалии в въглехидратния метаболизъм на шизофрениците 
(3), както и вариации в метаболизма на въглехидратите при 
различни видове лечение на шизофренната болест. Според Altschule 
(1), електрошоковата терапия и инсулиновата кома първоначално 
намаляват глюкозния толеранс и по-късно го повишават, но ефекти-
те продължават да съществуват в продължение на няколко седмици. 
Изследвания показват различни промени във въглехидратния 
метаболизма и при употреба на психотропни лекарства (2)(34).  

Според някои автори, благоприятното въздействие на КГД  
върху шизофренно болните пациенти, се дължи на изключените от 
менюто зърнени храни и глутен. 1966 година Dohan  F (9) отчита 
ниската заболяваемост от шизофрения в страни, които са ограни-
чили консумацията на хляб по време на Втората световна война, 
което предполага възможна връзка между хляба и шизофренията 
(9)(26). Dohan F at al. също така отбелязват, че шизофрения е рядко 
срещана при племена населяващи отдалечени островни територии в 
южната част на Тихия океан, където зърнените храни са рядко 
отглеждана култура, в сравнение с подобни популации, които имат 
по-голямо разпространение на шизофрения и консумират такъв тип 
храна (10). Други изследователи също са отбелязали връзка между 
шизофренията и целиакия - имунно-медиирана ентеропатия, която 
се предизвиква от прием на съдържащи глутен зърнени                      
храни (4)(21)(26). 
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Няколко епидемиологични проучвания свързват целеакия с 
шизофрения, но едва наскоро са налице директни оценки на 
антителата доказващи целиакия - анти-тъканна трансглутаминаза 
(anti-tTG) и анти-ендомиозинови антитела (EMA) (21). Наличието 
на антитела към глиадин (AGA) и отсъствието на anti-tTG, пред-
полагат имунно-медиирана реакция, различна от целиакия, чувстви-
телност към глутен. Счита се, че чувствителността към глутен е 
свързана с неврологични и психиатрични прояви, но без гастроин-
тестинални симптоми, наблюдавани при пациенти с целиакия 
(17)(18). Проучване на Jackson J et al. (2012) показва, че 5,5% от 
пробата на пациенти с шизофрения имат високи нива на anti-tTG 
антитела (в сравнение с 1,1% при контролната проба) (целиакия). 
Тази група показва също и 23,1% (коригирано спрямо възрастта) 
наличие на AGA антитела (в сравнение с 3,1% при контролната 
група) (6), но без доказани anti-tTG антитела (чувствителност към 
глутен) (18).  

По данни на Kraft B & Westman E (2009) (26) възможните 
причини за ефективното повлияване на КГД върху шизофренната 
симптоматика включват метаболитните последици от елиминира-
нето на глутен от диетата и модулация на шизофренната болест на 
клетъчно ниво. Те представят клиничен случай на 70-годишна жена 
с прихоза започнала на 7-годишна възраст. Диагностицирана е с 
шизофрения на 17 години, назначена й е терапия с психотици и пет 
пъти е приемана за хоспитализация. През този период симпто-
матиката й (слухови и зрителни халюцинации, суицидни мисли, 
опити за самоубииство) е овладявана за много кратки периоди. По 
време на едногодишен хранителен режим на базата на КГД, при 
пациентката се  наблюдава рязкото отстраняване на дългогодиш-
ните шизофренни симптоми осем дни след започване на КГД, в 
случая използвана за отслабване (26). 

▪ Влияние на КГД върху нивата на GABA  
Съществуват данни, които доказват, че ефективността на КГД 

не се дължи само на минималния въглехидратен прием, а и на 
формираните кетони, получени от увеличения прием на мазнини.  
КГД спомага за повишаването на аминокиселината GABA, което 
има потенциално благоприятно действие върху овладяване на 
мозъчната свръхвъзбудимост при шизофрения. GABA (gamma-
aminobutyric acid) е аминокиселина, инхибираща невротрансмите-
рите в мозъка на човека, т.е. има успокояващо действие. GABA 
рецепторите и транспортерите са добре изучени и към днешна дата 
се смята, че те са генетично свързани с шизофрения и биполярно 
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разстройство (36). Yoon et al. Отчитат значително намаление на 
GABA при пациенти с шизофрения (38). 

КГД има дълга история за лечението на рефрактерна епилепсия 
при деца. Механизмът на действие за анти-епилептичния ефект 
може да бъде свързан с повишаване на активността на GABA, което 
води до общо намаляване на възбуждането (4). Yudkoff et al. (2005) 
предполагат, че кетозата, индуцирана от КГД, предизвиква значи-
телни промени аминокиселинния набор в мозъка, благоприят-
стващи продукцията на GABA. Тя е резултат от редукция на аспар-
тат по отношение на глутамат, прекурсор на GABA синтеза, и 
промяна в равновесието на реакцията на аспартат аминотрансфераза 
в кетонна фаза. В резултат на това се наблюдава повишаване на 
активността на глутаминовата киселина декарбоксилаза (GAD) и 
продукцията на GABA (Фигура 2) (4). По този начин КГД оси-
гурява алтернативни енергийни субстрати чрез кетонни тела и b-
окислението на мастни киселини, заобикаляйки гликолизата (25) 
(29). Именно по този начин, повишените нива на GABA биха могли 
да овладеят свръхвъзбудимостта в мозъка при шизофренно болни 
пациенти.  

 
 

Фигура 2. Метаболитни модификации на глутамат и GABA синтеза, 
следствие от намалените глюкозни нива в организма и предизвиканата 

кетоза (39) 
 
В състояние на кетозата, β-хидроксибутирата и ацетоацетата 

допринасят в голяма степен за нуждите на мозъка. Част от пирувата 
обикновено се превръща в Ацетил-СоА чрез пируват дехидроге-
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наза. Обратно, всички кетонови тела генерират ацетил-СоА, който 
влиза в цикъла на трикарбоксилната киселина (ТСА) през цитрат-
ния синтетазен път. Това включва потреблението на оксалоацетат, 
който е необходим за трансаминацията на глутамат до аспартат. В 
следствие, оксалоацетата е по-малко достъпен като реагент на пътя 
на аспартат аминотрансферазата, който обединява глутамат-аспар-
тат чрез трансаминация към метаболизма на глюкозата чрез цикъла 
на ТСА. По-малко глутамат се превръща до аспартат и по този 
начин се предлага повече глутамат за синтез на GABA (3) чрез 
декарбоксилаза на глутаминова киселина (GAD) (39). 

 
Режим на приложение и странични ефекти 
За постигане на терапевтичен ефект е необходимо приложение 

на КГД минимум 6 месеца (12) до година (14), с приложението й 
след този период терапевтичният ефект може да нарастне (16). 

Прилагането на КГД е противопоказно при някои заболявания, 
особено при пациенти с нарушен метаболизъм на мазнини. По 
данни на някои автори страничните ефекти могат да се изразяват в 
запек, дислипидемия, забавяне на растежа, ацидоза (24) и др. При 
някои пациенти биха могли да възникнат стомашно-чревни симпто-
ми (например рефлукс) (8)(23), бъбречнокаменна болест, хипопро-
теинемия, повишена склонност към инфекции (37). Има данни и за 
повишен риск от сърдечни усложнения, тъй като нивото на β-хидро-
ксибутират може да доведе до сърдечни аномалии.  

 
Заключение 
Връзката между шизофренната болест и въглехидратния мета-

болизъм представлява интерес за медицината. Няколко световни 
проучвания, които изучават приложението на КГД върху пациенти 
с шизофрения, дават данни за добрия й потенциал в това направ-
ление. Необходими са още изследвания, за изясняването на причи-
ните за благотворния й ефект – дали се дължи на увеличения прием 
на мазнини, минималния прием на въглехидрати или по-конкретно 
на зърнените храни и глутена. 
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РЕГУЛИРАНЕ НА ТСХ ЧРЕЗ ХИПНОЗА 
 

Делян Костадинов PhD 
 

Резюме: Доклада представя резултатите получени от проведен 
експеримент за саморегулиране функцията на щитовидната жлеза, чрез 
метода хипноза. В изследването участват като изследовател и изследван 
студенти по психология от ВСУ „Черноризец Храбър“. Проведени са три 
сесии хипноза. За събиране на качествени данни за резултатите е използ-
вана частна лаборатория, в която преди и след проведената хипноза са 
направени изследвания за нивото на ТСХ в кръвта, чрез анализ на кръвна 
проба. Проведеният експеримент гони научната цел за проверка на 
възможностите на техниката хипноза при работа със здравословни 
проблеми, за които се счита, че са психосоматика. 

Ключови думи: хипноза, хипнотерапия, лечение с хипноза, ТСХ, 
регулиране на ТСХ 

 
Summary: The report presents the results obtained from an experiment 

held to self-regulate the function of the thyroid gland by the method of hypnosis. 
In the research work, as a researcher and examined participated psychology 
students in Varna Free University „Chernorizets Hrabar“. Three sessions of 
hypnosis were done. To collect data with a good quality, it was used a private 
laboratory where the analysis of the blood and it TCX level was held before and 
after the session of the hypnosis. The goal of the experiment is scientific, also to 
check the potential of hypnosis in the work with health problems, which we may 
regard as psychosomatic. 

Key words: hypnosis, hypnotherapy, TSH, TSH regulation 
 
Въведение 
Хипнозата е малко позната като метод за лечение. Основната 

част от идеите и разбиранията за нея произхождат от малкият, но 
популярен дял „сценична хипноза“ и художествените интерпрета-
ции познати от филмите, създаващи крайно погрешна представа за 
истинската същност на метода хипноза. 

Според по-новите теории хипнозата е водене на въображе-
нието, специфично състояние на съзнанието, лечебен транс. А един 
от най-големите феномени на хипнозата е дисоцирането на съзна-
ние от подсъзнание, което ни позволява да задаваме задачи на едно 
по-дълбоко ниво, чрез директни внушения, метафори и предизвик-
ване на хипнотични сънища. Като чрез тях подсъзнанието само 
приема поставената задача и по парадоксален начин регулира 
процесите в тялото.  
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Друг по-малко известен научен факт за хипнозата е промяната 
във функционирането на организма, когато е в хипноза. При из-
следвания с ЕЕГ апаратура е установена промяна във вълните на 
мозъка. Физиологични изследвания показват промяна в сетивност-
та, усещанията за болка, ритъма на дишане, пулс и пр. Когни-
тивните процеси като концентрация, възприятия и пр. също се 
променят. 

Използвайки хипноза, и фокусирайки се само върху нейната 
употреба като метод за въздействие върху психични, а чрез тях и 
върху физиологични процеси в тялото, проведохме експеримент за 
въздействие върху психиката като инструмент за управление на 
физиологичен процес – нивото на ТСХ в организма. Поставяйки 
ограничение, че хипнозата е работа в психичното съзнателно и 
подсъзнателно поле, проследяваме и описваме буквално получените 
изменения в нивото на ТСХ в кръвта, като следствие от 
въздействието с хипноза. 

Въведеното през 1818 год. от Хайрод понятие „ψυχοσωματικα“ 
(психосоматика), произтичащо от гръцките думи „ψυχη“ (психо)  в 
превод душа и „σωμα“ (сома) в превод тяло или показващо 
неразривната връзка, цялостност между тяло и „душа“ (психика). 
Психосоматиката представлява научно поле, в което работят 
специалисти от различни области, предимно търсещи обяснение на 
нейните механизми. 

Без претенции за високи компетенции и особени постижения, 
правим експеримент за тестване на ефективността и получаване на 
качествени резултати, чрез ползването на метода хипноза за 
регулиране на физиологични процеси по пътя от „ψυχη“ (психо) към  
„σωμα“ (сома). 

Едно добро обяснение на идеите за механизмите на психосо-
матиката разясняващи логиката зад екесперимента намираме и в 
научен труд на доц. д-р Красимир Атанасов. Цитираме: 

„И макар конкретните механизми на влияние и обвързаност 
между биологичните и психични фактори, (според Лакосина), да не 
са проучени достатъчно, известно е, че анатомичното съседство 
на центровете на емоционално и вегетативно регулиране (нами-
ращи се в хипоталамичната област), и физиологичните механизми 
на нервно-медиаторната и хормоналната регулация, осигуряват 
прехвърлянето на емоционалното влияние върху соматичната 
сфера. При емоционално преживяване, което се соматизира, функ-
ционалният етап прераства в деструктивно-морфологични изме-
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нения, генерализира психосоматично заболяване и така психичният 
фактор влиза в ролята на първопричина за увреждането.“1 

Нашият поглед и експеримент са в страни от механизмите за 
соматизиране на определена психична енергия. Опитът е насочен за 
провокиране на съзнание и подсъзнание, чрез хипноза да възбудят 
същият процес, но с оздравителен резултат. 

Използвайки обяснителното понятие „черна кутия“, което се 
възприема като невидимата част на една съществуваща функцио-
нална зависимост между „вход“ и „изход“ експериментираме дали 
стимула хипноза на входа ще предизвика резултата саморегулиране 
нивото на ТСХ в организма на изхода. 

 
I. ЗА ЕКСПЕРИМЕНТА 
I.1. Изследователски проблем 
Изследователският проблем е опит за разширяване полето на 

познание за метода хипноза и представянето му като бърз и 
качествен метод за справяне с психосоматични проблеми. 

I.2. Цел на експеримента 
Цел на проведеният експеримент е потвърждаване или 

отхвърляне на хипотезата, че ако причината за дисфункцията на 
щитовидната жлеза е на психосоматична основа, то хипнозата може 
да помогне за саморегулирането й. 

I.3. Задачи 
Провеждане на изследване върху изолиран случай „case study“ 

изследване с дълбоко изследване на лицето. Ограничение на 
изследването е рамката на проведения експеримент – хипноза. А за 
отчитане на резултатите са използвани лабораторни кръвни изслед-
вания за нивото на ТСХ в кръвта. 

v Задача 1: Правене на изследване в лаборатория и записване 
на резултатите преди провеждане на сесиите хипноза; 

v Задача 2: Провеждане на три сесии хипноза; 
v Задача 3: Заснемане с камера на сесиите; 
v Задача 4: Правене на изследване в лаборатория и записване 

на резултатите след провеждане на сесиите хипноза; 
v Задача 5: Документиране, чрез монтиране на кратък филм/ 

клип от сесиите хипноза; 
v Задача 6: Описване на случая. 
 

                                                           
1 Иванов, K. Психофизиология и психосоматика. ВСУ “Черноризец Храбър“. 
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I.4. Обект на експеримента 
Обект на изследването е функцията на щитовидната жлеза. 
I.5. Предмет на експеримента 
Предмет на експеримента е регулиране нивото на ТСХ в 

кръвта. 
I.6. Изследователска хипотеза 
Изследователската хипотеза, чието потвърждение или отхвър-

ляне е цел на проведения експеримент е: Ако причината за дис-
функция на щитовидната жлеза е психосоматика, то метода хипноза 
може да помогне за саморегулиранетой й. 

 
II. МОДЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Подбор на изследваните: Изследваното лице е подбрано на 

случаен принцип, като условието е установена дисфункция на 
щитовидната жлеза. И желание/готовност за участие в експери-
мента. 

Работейки „case study“ - провеждане на дълбоко изследване на 
едно лице с обясняване на наблюдаваните изменения. За нуждите на 
изследването използвахме „доекспериментален план“ – „план с 
предварително и последващо тестуване без контролна група“.  

 
План:                             R  О1 Х1 Х2 Х3  О2 
 
Където: 
§ „0“ е измерване (01 измерване преди въздействие; 02 измер-

ване след въздействие); 
§ „Х“ е въздействие; 
§ „R“ е рандомизация; 
§ Независима променлива: Внушения и хипнотични сънища 

водени под хипноза; 
§ Зависима променлива: Ниво на ТСХ в кръвта. 
 
III. МЕТОДИКА НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
III.1. Провеждане на условна „рандомизация“, изразяваща се в 

случаен подбор на изследваното лице. 
III.2. Провеждане на два предварителни инструктажа. Първият 

е един месец преди провеждане на експеримента. Участващото лице 
е запознато с начина на провеждане на експеримента и е насърчено 
да не прави промени в начинът си на живот и лечение, за да бъдат 
изолирани влияния на евентуални промени от обичайният начин на 
живот. 
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Вторият инструктаж е проведен един ден преди започване на 
експеримента, за да бъде потвърдена от изследваното лице неговата 
готовност и спазването на инструкциите от първият инструктаж. 

III.3. Провеждане на експеримента съгласно установения модел 
и процедура за провеждане на експеримента. 

III.4. Стъпки на експеримента 
 
Стъпка 1: О1  
Направеното замерване на входно нивото на ТСХ в кръвта е О1 

=  3,864mU/l. 
 

 
 

Фигура 1. Резултатите от замерване на О1 
 
Стъпка 2: Х1 Сесия хипноза 1-ва 
Първата сесия хипноза2 бе проведена на 6-ти декември 2016-та 

година. Лицето бе въведено, чрез класически метод. Показа срав-
нително висока хипнабилност, за около 3 до 5 минути навлезе в 
лека хипноза „сомнолентност“. В това ниво хипнотизираното лице 
обичайно започва да чувства дълбока отпуснатост, предизвика се 
каталепсия, регистрира по-слабо шумове, миризми и остава без 
интерес към други дразнители около себе си. В повечето случаи се 
появява тежест в клепачите и спонтанно затваряне на очите. Но, 

                                                           
2 Използваме руската тройна скала за определяне дълбочина на хипнозата – лека, 
средна и дълбока; 
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този феномен не е задължителен, може да се постигне дълбока 
хипноза и с отворени очи. 

Нивото на хипноза бе задълбочено до средна дълбочина „хипо-
таксия“. В това ниво обичайно 
настъпва пълна каталепсия на 
мускулите, липса на спонтан-
ност, загуба на лицева експре-
сия, почти не се регистрират 
шумове, като може да ги ре-
гистрира, но те губят обичай-
ното си значение и смисъл, 
остава от единствено значение 
връзката с хипнотизаторът. 

Критичността изчезва напълно, появява се феномена „трансова 
логика“, при който внушенията се приемат безкритично, а предиз-
виканите от хипнотизаторът хипнотични сънища, които могат да 
бъдат афективно преживени са изключително реалистични. Речта за 
момента се приема буквално и еднозначно.  

След задълбочаване на хипнозата до хипотаксия бе предиз-
викан хипнотичен сън и бе внушено преживяване на метафората 
„тяло лаборатория“. Въображението на хипнотизираното лице бе 
водено индерективно, оставяйки у него впечатлението, че има 
пълен контрол. Самият сън е конструиран изцяло пасивно, като 
детайлите и „визуализирането“ му са плод на въображението на 
хипнотизираното лице. 

Воденето на хипнозата продължи с предлагане на повече 
детайли за „тяло лаборатория“ и задълбочаване на транса. Бе 
изграден конкретен въображаем образ на „контролна зала“, който 
служи за преживяване на процеса на оздравяване и за задаване на 
задачи към подсъзнанието, подобно на обикновения сън, който ни 
представя нашето подсъзнание, но в обратна посока от нас към 
подсъзнанието. Създаването на този образ първо дава нужната сим-
волика на хипнотизираното лице, второ представените детайли 
дават възможност за поддържане на дълбочината на хипнозата3, 
чрез водене на въображението. Тоест, задача за мозъка и използване 
на „целият“ му ресурс, докато се правят индерективни внушения 
насочени към подсъзнанието и водене на транса. 

                                                           
3 Или задълбочаване, според нуждата в конкретната ситуация. 
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Хипнозата продължи 40 минути, без затруднения при извежда-
нето. След извеждането лицето се адаптира добре за приблизително 
10 минути. 

През периода на адаптация, възвръщане на обичайната чув-
ствителност бяха правени постхипнотични внушения насочени към 
затвърждаване на внушенията в хипноза. 

 
Стъпка 3: Х2 Сесия хипноза 2-ра 
Втората сесия хипноза бе проведена на 9-ти декември 2016-та 

година. Лицето отново бе въведено с класически метод. Индукцията 
бе по-кратка, заради проявената готовност, склонност и изразен 
интерес към навлизане в хипноза. Изцяло в нормата на общото 
правило, а именно, че при следващо въвеждане в хипноза, хипно-
тизираното лице навлиза по-лесно в по-дълбока хипноза, протече и 
втората сесия хипноза. Хипнотизираното лице бе въведено по-бързо 
до средно дълбоко ниво на хипноза „хипотаксия“. 

Поставената схема за втората сесия хипноза предвиждаше по-
дълга работа, която е изключение от правилото в една сесия да се 
работи с една отделна заявка, чрез определена техника. Това 
предвидено удължаване бе пла-
нирано заради предхождаща 
хипнозата обратна връзка за 
определени компромиси в меж-
дуличностните си отношения, 
които лицето прави, заради 
своята висока емоционална ин-
телигентност. Но тези компро-
миси провокират определено 
напрежение, което потиска. С оглед връщане на емоционалният 
баланс и не смущавана работа в направлението на експеримента 
сесията хипноза протече удължено през възстановяване на емо-
ционалния баланс към задачата на експеримента. 

Първият предизвикан хипнотичен сън бе конструиран с 
пасивни формулировки и водене на въображението за изграждане 
на реалистичен и добре визуализиран сън. Внушенията бяха инде-
рективно подавани при пасивното конструиране на съня, по този 
начин хипнотизираното лице остава с впечатление, че разсъждава, 
че волево може да контролира транса. 

Сънят представляваше контролирано, доброволно и субек-
тивно избрано от хипнотизираното лице място сред природата, 
място носещо спокойствие, „регулиращо процеси“. Няколко минути 
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след изграждане на образа на мястото бе изграден втори образ с 
висока символика - „чанта хипноза“. Припомняме, че трансовата 
логика и реалистичността на съня създават особено състояние на 
съзнанието, в което няма критичност. 

Изградената „чанта хипноза“ служи като символ и посока, в 
която хипнотизираното лице да „изхвърли“ излишни мисли, спо-
мени. Практически, докато лицето е с каталепсия, не може спон-
танно да вербализира (може, но много трудно и рядко)  какво прави 
и кога е готово с индерективно поставените задачи. Затова в 
състоянието на транс ние го насочваме да подбере енграми/ мен-
тални конструкти и му даваме достатъчно време да го направи, след 
което ние образно казано изтриваме подадените енграми и/или 
мисловни конструкти, без да сме ги подбирали – тост си 
партнираме прецизно. 

При „изхвърляне на чантата“ хипнотизираното лице показа 
данни, че паралелно водените техники за задълбочаване на транса 
са постигнали желания ефект и лицето е в дълбока хипноза „сом-
намбулизъм“. Белег са кратки откъсачни движения (наподобяващи 
тик) показващи дълбоко преживяване на събитието. Изразено 
коремно дишане, лиса на лицева експресия, която за кратко бе 
прекъсната от определено изражение на задоволство (задачата е 
изпълнена). Очите се движат рязко и динамично под клепачите, 
свидетелстват за сън. 

В този момент, след „изхвърляне на чантата“ бе започната 
същинската работа с предизвикване на втори хипнотичен сън. 
Използвайки ресурсите на въображението на лицето бе изграден 
образ в транс на „склад за енергия, място с батерии“. Изграденият 
образ служи за опосредстван контакт между хипнотизираното лице 
и скритият потенциал на променената форма на съзнанието му и 
полето на безсъзнаваното. Нужната символика и афективно 
преживяване на оздравяването 

Внушенията бяха насочени към прилив на енергия за 
саморегулиране и подсъзнание, което регулира процеси в това тяло. 
Афективно преживяване на оздравяването. Внушенията насочени 
през предизвикания хипнотичен сън продължиха 20 минути. В този 
момент хипнотизираното лице соматизира преживяването в кратко 
и слабо настръхване на кожата. 

Хипнозата продължи 60 минути, без затруднения при из-
веждането. След извеждането лицето се адаптира добре и за 
приблизително 10 минути обичайното объркване отшумя. 
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През периода на адаптация, възвръщане на обичайната чув-
ствителност бяха правени постхипнотични внушения насочени към 
затвърждаване на внушенията в хипноза. Хипнотизираното лице 
регистрира усещане за прилив на енергия, приповдигнато настроение. 

В обратна връзка след няколко дни заяви, че се чувства много по-
леко, мисли само за приятни и актуални неща. Описа приятно чувство 
на лекота, сякаш мисли по-малко, в смисъла на липса на тревоги. 

 
Стъпка 4: Сесия хипноза 3-та 
Третата сесия хипноза бе проведена на 13-ти декември 2016-та 

година. Лицето отново бе въведено с класически метод. Индукцията 
продължи между 3 и 5 мин. Поради вече създаденото познание за 
същността на транса и изявената готовност за провеждане на 
хипноза, след въвеждането бе продължено обичайно с техники за 
задълбочаване на хипнотичния транс до дълбоко ниво на хипноза 
„сомнамбулизъм“ и провеждане на същинската работа в дълбока 
хипноза.  

Сесията продължи с предизвикване на хипнотчен сън, при 
който бе изграден въображаем образ за център за управление 
„компютър с програма за регулиране“, като при изграждането и 
поддържането на образа в 
хипноза бяха направени ин-
дерективни внушения за са-
морегулация. 

Изхождайки от прин-
ципа за работа с наличния 
ресурс във въпросната сесия 
бе включен не задължителен 
елемент. А именно подаване 
на директивна команда за 
предвижване на ръката до предната част на врата. Ще го наречем 
отговор на очакване, тъй като хипнотизираното лице често, когато 
говори за щитовидната си жлеза спонтанно „я докосва“ с пръст. 
Това е ресурсът вложен в третата сесия хипноза. А съпътстващите 
внушения са насочени в две линии за внушения „нервна система, 
работеща с електрически импулси“ и „всяко това докосване 
активира програма за саморегулиране“. Подадените внушения са 
близки до познанията, с които клиента борави. В случа няма 
значение дали са правилни или грешни, те са основа за отваряне на 
двупосочна връзка и приемане на предварително определените 
внушения. 
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Използваната техника, включваща движение на ръката в хипноза, 
изискваше няколко минути подготовка и изпълнение. Обичайно по-
дадените заявки за „рапорт“ – проверка на връзката с хипнотизираното 
лице отнемат време. От хипнотизираното лице отговорът се възприема 
като обичайно бърз, но фактически отнема няколко минути. А оби-
чайното движение на ръката до врата коства много усилия за подго-
товка и същинско движение, това елементарно движение на физически 
здрав човек може да отнеме дори 5 мин. С цел улесняване ръката му бе 
преместена върху торса му от хипнотизатора. 

Първата част от внушения бяха конструирани с описателни 
формулировки, създаващи хипнотичен сън. Втората част от вну-
шенията бяха с прости, къси и еднозначни формулировки. Същите 
формулировки бяха използване и за създаване на „котви“, които в 
последствие да оказват допълнително въздействие. 

След извеждане на хипнотизираното лице му бяха направени 
постхипнотини внушения за затвърждаване на основните внушения 
и покачване на тонуса. 

Хипнозата продължи 40 минути, без затруднения при извеж-
дането. След извеждането лицето се адаптира добре и за прибли-
зително 10 минути възвърна обичайната си логика и възприятия. 

 
Стъпка 5: О2 Резултати 
Провеждане на изходно изследване нивото на ТСХ в кръвта, 

след провеждане на експеримента. Дата на провеждане на 
изходното изследване 14-ти декември 2016-та година, на следващия 
ден след третата сесия хипноза. О2 зависимата променлива е със 
стойност 2,39mU/l 

 
 

Фигура 2. Резултатите от замерване на О2 
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Заключение 
Метода хипноза винаги предизвиква интерес със своята зага-

дъчност, а опитите за неговото обяснение предизвикват объркване. 
Породено от спецификата на самото трансово състояние и фено-
мените, които го съставляват. Но, ако подсъзнанието има 
механизми и е изградено върху своя специфична логика, то тази 
логика е и механизми са изцяло валидни за метода хипнозата 

 
Вземайки под внимание факта, че ТСХ е хормон с променливи 

стойности, а експеримента е проведен в условия с ограничения, 
представяме резултатите с нужният критичен поглед, но и точни 
данни получени от изследвания направени за частна сметка и полза 
при условия на максимално съблюдаване за свеждане до минимум 
външните влияния, оказващи замърсяване на експеримента. 

 
Резултат 
Отчетената стойност на зависи-

ма променлива (ТСХ) при провежда-
не на входното изследване/ замерване 
О1 бе 3,864mU/l. След провеждане на 
същинската част на експеримента, а 
именно (въздействие на Х1; Х2; Х3 – 
независима променлива върху О) и 
отчитане влиянието на независимата 
променлива Х върху зависимата 
променлива О бе отчетена промяна в 
стойността на зависимата променлива 
О (ТСХ). При второ изследване/ измерване О2 зависимата про-
менлива бе със стойност 2,39mU/l – стойност, която се счита в 
рамките на оптимално добра. Отчетеният резултат е положителен. 

 
Потвърждаване или отхвърляне на хипотезата 
Описателната хипотеза „Ако причината за дисфункция на 

щитовидната жлеза е психосоматика, то техниката хипноза 
може да помогне за саморегулиранетой й.“ бе потвърдена в 
рамката на приетите условности, които към настоящия момент не 
позволяват категорична, научно обоснована теза за резултата от 
въздействието на метода хипноза върху конкретния проблем 
(регулиране нивото на ТСХ, чрез хипноза), за който считаме, че е 
вероятно да е с психосоматична предиспозиция. 
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Резултатите показват еднозначно промяна на нивото на ТСХ в 
кръвта при второто замерване, проведено на следващия ден след 
третата сесия хипноза.  

Стъпвайки на получените данни считаме, че изследванията в 
тази посока предполагат добри перспективи, ако бъдат проведени 
от мултидисциплинарен екип и подходяща за експеримента 
клинична среда или минимум по-дълбоко и често изследване на 
параметрите. Виждаме полза и перспектива изследвания свързани 
за подобряване на здравословното състояние чрез метода хипноза 
да продължат. 

 
Послеслов: 
При проучване на публикации свързани със Световната 

Здравна Организация открихме данни сочещи, че в границите на 
38%-42% от пациентите, потърсили здравна помощ от медици, са 
показали заболявания в спектъра на психосоматичните болести. 

Като допълнение отбелязваме, че в световната преса се срещат 
статии с не официален характер, сочещи, че 60% от изписаните 
лекарства от лекарите в Израел са с плацебо ефект, респективно 
това е основа за съмнение дали при 60% от пациентите проблемите 
им не са с психосоматична предиспозиция. 

Приемайки тези данни като основа за хипотеза, то експе-
риментите за изследване (потвърждаване или отхвърляне) ефектив-
ността на отделни психологични методи като хипноза са може би 
новото предизвикателство. 

 
Изхождайки от данните за обема на заболяванията с психо-

соматична предиспозиция, следва да обръщаме повече внимание на 
истинското, дълбоко значение на психиката и възможностите на 
психологията като приложна наука за подобряване на здравето. 

В историята са известни редица изследвания в областта на 
лечение чрез хипноза, както на руски и американски, така и на 
български автори. 

Впечатляващи резултати от 70-те и 80-те години са описани в 
книгата на проф. д-р Йончев MD „Лечебната хипноза“, където са 
описани резултатите от стотици случаи от неговата практика в 
психиатрична клиника. Показващи изключителната сила на въз-
действието на метода хипноза в клинична среда и широкото поле от 
заболявания, които могат да бъдат излекувани с хипноза. 
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Резюме: Целта на настоящото изследване е да се изведат па-

раметрите за надеждност и валидност на  Скалата за алекситимия 
(TAS-26). За целта, бяха изследвани 110 човека, от двата пола, на възраст 
между 18 и 70 г., като преди това, бе направен неколкократен прави и 
обратен превод от независими преводачи. Средния общ резултат по TAS-
26 (средно ± СД (стандартно отклонение)) бе 57.56± 9.70. α-коефи-
циентът на Кронбах за цялата скала бе 0.76, което показва, че скалата е 
достатъчно надеждна. При факторен анализ на данните на 26 айтем-
ната скала, показа петфакторна структура. 

Ключови думи: Скала за алекситимия от Торонто (TAS-26), 
алекситимия, надеждност и валидност. 
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Abstract: The aim of this study is to formulate the reliability and validity 

parameters of  the Alexihymia scale (TAS-26). To this purpose were examined 
110 people of both sexes, at an age between 18 - 70 years, following several 
translations from English into Bulgarian and reverse, done by independent 
translators. The mean total result per TAS-26 (average ± SD (standard 
deviation)) was 57.56± 9.70. The Cronbach's alpha mean for the whole scale 
was 0.76, which shows that the scale is sufficiently reliable. The factor analysis 
of the 26-items scale data showed a five-factors structure. 

Key words: Toronto Alexihymia scale (TAS-26), alexihymia, reliability 
and validity.  
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Въведение 
 
През 1973 г. (Sifneos въвежда термина „алекситимия“, което в 

буквален превод означава „без думи за чувствата“. Този термин 
предполага разстройство на афективните и когнитивните функции и 
дефицит на емоционалния контрол (Taylor, 2003). От 1970-те годи-
ни насам, са правени множество опити за разработване на скала за 
измерване на конструкта алекситимия (Simonsson-Sarnecki, 1985). 

През 1985, Taylor разработват Скалата за алекситимия с  26 
айтема Toronto Alexithymia Scale (TAS-26) (Taylor, 1985)  и по-
късно, през 1994 г., Bagby публикува преработената и съкратена 
версия на теста TAS-20 (Вagby, 1994). TAS се счита за най-добрата 
съществуваща мярка за алекситимия с добра надеждност и валид-
ност. TAS-26 демонстрира добри психометрични характеристики 
(Bagby, 1990). TAS-20 е преведена на много европейски и азиатски 
езици и е доказала, че преводите на испански, шведски и френски 
съответстват на факторната структура на английската версия 
(Martinez-Sanchez, 1996), (Loas, 1997). Taylor докладва за двуфак-
торно решение на немския превод на TAS-20 позовавайки се на 
изследователски анализ Taylor (2003). Проучването на Haviland и 
Raise не успява да възпроизведе трифакторното решение на англий-
ската версия с утвърдителен анализ на факторите, както в извадка 
на студенти, така и в психиатрична извадка (Haviland, 1996).    

Що се отнася до TAS-26, испанската адаптация на TAS, 
изпитана върху студенти се оказа надеждна психометрична мярка 
на конструкта алекситимия (Rodrigo, 1989). Германската версия 
обаче показа ниска надеждност по отношение на скалата F4 (външ-
но ориентирано мислене) и отрицателна корелация на F3 (намалено 
фантазиране) с други скали TAS-26 (Kupfer, 2000). 

В България липсват изследвания на алекситимията, както и 
адаптирани и стандартизирани инструменти за оценяването й. 
Скалата за алекситимия от Торонто (TAS-20) е самооценъчен 
въпросник, съставен от 20 айтема. Българският превод на TAS-20 е 
бил попълнен от 176 участника, част от които бяха в продължител-
на ремисия от зависимост към хероин или амфетамини. Експло-
раторни факторни анализи показаха, че текущата извадка се описва 
най-добре от двуфакторна структура – трудности в идентифици-
рането и описването на емоции и ориентирано навън мислене. 
Вътрешната консистентност на общата скала (α = .86), както и на 
фактора, описващ трудности в идентифицирането и описването 
на емоциите (α = .89), беше задоволителна. Факторът, описващ 
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ориентирано навън мислене, не демонстрира задоволителна стой-
ност (α = .69). Корелацията между двата идентифицирани фактора 
беше слаба (r = .16 (Попов, 2016). Необходими са бъдещи изслед-
вания на психометричните качества на TAS-20 в българска 
популация. 

Целта на настоящото проучване бе да се валидизира българ-
ския  превод на TAS-26 с извадка от здрави лица в България от 
двата пола, с голям възрастов и образователен диапазон. 

 
Участници и методи 
 
Превод 
 
Преводът на български език бе извършен от преводач от 

английски и бе подложен на процедура на обратен превод от 
независим двуезичен преводач. Тази процедура включва предвари-
телен превод, последван от обратен превод от преводач, който не 
разполага с оригиналната английска версия на скалата. Обратният 
превод след това се сравнява с оригиналната скала, за да се 
установят евентуалните различия. Частите които съдържат различия 
се превеждат наново в права и обратна посока, докато не се получи 
задоволителен превод (Del Greco, 1987). 

 
Инструмент 
 
В настоящото проучване използвахме българската версия на 

TAS-26, състояща се от 26 айтема. Отговарящият попълва всяка 
позиция във въпросника като загражда число от 1 до 5, където 1 
означава „силно несъгласен/а“, 2 означава „умерено несъгласен/а“, 
3 означава „нито съгласен, нито несъгласен“, 4 означава „умерено 
съгласен“, а 5 означава „силно съгласен“. 

 
Участници 
 
Извадката, предмет на изследването, се състои от 110 (31 мъже 

и 79 жени) доброволци от различни институции, студенти от 
Варненския свободен университет и пенсионери. Възрастовият 
диапазон бе от 18 до 70 год. Таблица 1 илюстрира и други социал-
но-демографски данни за изследваните лица. 
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Таблица 1. Социално-демографски характеристики  
на изследваните лица   

 Брой % 
Пол: 
Мъж 
Жена 

 
31 
79 

 
28.2 
71.8 

Образование: 
Основно 
Средно 
Висше 

 
1 

32 
70 

 
9.0 

29.1 
70.0 

Гражданско състояние: 
Семеен 
Несемеен 
Разведен 

 
55 
45 

                                
10 

 
50.0 
40.9 
9.1 

 
Заетост: 
Работи 
Безработен 
Учащ се 
Пенсионер 

 
77 

7 
23 

3 

 
70.0 
6.4 

20.9 
2.7 

Финансов статус: 
Под-500 
500-1000 
Над 1000 

 
42 
39 
29 

 
38.2 
35.5 
26.4 

 
Статистическа оценка 
 
Тестът на Колмогоров-Смирнов бе проведен за определяне на  

разпределението на данните по TAS-26. Изчислени бяха средната 
стойност и стандартното отклонение за всяка позиция по цялата 
скала, както и α-коефициентите на Кронбах от скалата в случай, че 
даден айтем бъде премахната от въпросника. За да се определи 
факторната структура на въпросника TAS-26, бе извършен факто-
рен анализ с варимакс ротация. Статистическите анализи бяха 
проведени със софтуерен продукт SPSS за Windows v. 19.0. 

 
Резултати 
 
Въпросникът бе попълнен правилно с отговори от 110 участ-

ници. Възможният диапазон на общите резултати по скалата е 
между 37 и 85 точки. В нашето проучване, средната стойност на 
общия бал полученпо TAS-26 бе (средно ± СД) 57.569 ± 9.70. 
Минималният бал бе 37, а максималният 85. Разпределението на 
общия бал по TAS-26 бе нормално.  
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Изчислени бяха средната стойност и стандартното отклонение 
за всяка позиция по цялата скала, както и α-коефициентите на 
Кронбах от скалата в случай, че дадена позиция бе отхвърлена от 
въпросника. α-коефициентът на Кронбах за цялата скала бе 0.76 и 
следователно надежден.  

 
Таблица 2. Средни стойности, стандартни отклонения  

и коефициенти на вътрешна надеждност (алфа на Кронбах)  
за TAS-26, ако бъде изтрита позиция 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

A1 61,31 111,810 ,162 ,558 ,762
A2 61,20 104,047 ,439 ,735 ,746
A3 59,60 117,482 -,132 ,850 ,776
A4 60,74 102,903 ,551 ,775 ,741
A5 60,91 114,845 ,001 ,788 ,769
A6 60,29 104,681 ,413 ,795 ,748
A7 59,69 116,222 -,076 ,735 ,778
A8 60,63 99,064 ,571 ,883 ,736
A9 60,74 110,079 ,154 ,778 ,765
A10 60,31 104,281 ,343 ,908 ,752
A11 60,66 115,232 -,046 ,815 ,779
A12 60,97 104,617 ,531 ,939 ,744
A13 61,31 109,163 ,435 ,898 ,752
A14 60,54 101,079 ,498 ,710 ,741
A15 61,00 113,176 ,122 ,895 ,763
A16 59,66 115,879 -,052 ,842 ,772
A17 60,51 101,728 ,532 ,912 ,740
A18 60,74 105,138 ,427 ,887 ,748
A19 59,54 121,726 -,280 ,802 ,791
A20 60,34 100,938 ,522 ,826 ,740
A21 61,51 111,492 ,270 ,818 ,758
A22 60,69 96,457 ,764 ,926 ,724
A23 60,23 107,652 ,278 ,757 ,756
A24 60,97 116,970 -,112 ,570 ,773
A25 60,71 99,622 ,672 ,905 ,732
A26 60,89 100,751 ,579 ,909 ,737

 
Резултатът от целия въпросник се получава като прост сбор от 

числената стойност на отговорите от всяко лице по 26-те позиции. 
Стойностите 67.26 и нагоре сочат към алекситимични личности, а 
стойности от 47.86 и надолу са индикация за не-алекситимични 
личности. 

Бе извършен анализ на основните компоненти, за определяне 
на факторната структура на въпросника TAS-26. Преди анализа на 
основните компоненти бе оценена уместността на данните за 
факторния анализ. Анализът на корелационната матрица разкри 
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много коефициенти от 0.3 и нагоре. Стойността на мярката Kaiser-
Myer-Olkin бе 0.64, което превиши препоръчителната стойност от 
0.6. Тестът за сферичност на Бартлет (Bartlett) достигна 
статистическа значимост (χ2=1943.6; df=325; p<0.001), което сочи за 
факторабилност на корелационната матрица. Следващата стъпка 
определи броя на разделителните фактори според критерия на 
Kaiser.  

 

 
Фигура 1. Skreen plot 

 
В този случай, пет компоненти, където 17.29% от вариация се 

падат на първата компонента, 27.00% на втората, 34.32% на третата 
и 6.76.% на четвъртата и 5.96 на петата. За да се определи 
валидността на въпросника за конструкта, извлеченият брой 
компоненти бе подложен на ротация по критерия на Guttman-Kaiser 
до позиция варимакс. Това предостави задълбочена информация за 
определени аспекти на алекситимия. 

 
Обсъждане 
 
Резултатите от факторния анализ на нашето проучване не 

определи утвърдената по-рано четирифакторна структура на Taylor, 

Screen Plot 
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Ryan and Bagby в скалата на TAS-26 (Taylor,1985). Гореспоменатите 
фактори представляват отделни, но идейно свързани фактори на 
алекситимия. Някои автори правят заключението, че по отношение 
на TAS-20, скалата TAS-26 е по-адекватна за оценка на много-
мерния конструкт алекситимия, тъй като включва всички фактори 
на алекситимията според първоначалния й замисъл (Zimmermann, 
2005), (Motan, 2007). По тази причина решихме да утвърдим 
въпросника с 26 позиции. В първи фактор попадат 14 айтема, във 
вторият фактор попадат 9 айтема, в третият фактор, попадат 6 
айтема, в четвърти фактор попадат 4 айтема, а в пети фактор 
попадат 5 фактора. 

Средната стойност на общия бал получен от TAS-26 възлезе на 
57.56, което се отклоняваше значително от средната стойност 
получена от Taylor по TAS-20 (74.1 за мъже) (Taylor, 1988). Горе-
споменатите автори са получили средна стойност 64.8 за жени 
Taylor (1988), което съответства на други проучвания, установили 
по-ниска честота на алекситимия при жените (Salminen, 1999), 
(Kokkonen, 2001). Въпреки това, данните получени от нашето 
изследване са с по-висока средна стойност (57.56, SD 9.70) от 
получените при стандартизацията на 20 айтемната версия (38.8 SD 
9.7)  (Попов, 2016).  

Анализът на получените резултати говори за задоволителна 
надеждност на въпросника (Кронбах α-0.76), което сочи, че всички 
позиции в повечето случаи измерват един и същ конструкт. Сходна 
надеждност (α=0.78) бе получена от авторите на испанската версия 
на TAS-26 от тяхната извадка на 111 студенти в университета 
(Rodrigo ,1989). 

Споменатата надеждност не се отклонява значително от 
надеждността на TAS-20 в проучване на шведски автори, които са 
записали α=0.79. 

В заключение, настоящият доклад представя утвърдителната 
процедура на българската версия на скалата TAS-26. Тази скала 
демонстрира много добра надеждност и валидност сред българското 
население, като се утвърждава пет факторна структура и е подхо-
дяща за по-нататъшно ползване за клинични нужди. Скалата има 
нужда от адаптиране за клинични извадки, като пациенти с пси-
хосоматични заболявания и зависимости, с цел да се изведат 
параметри за надеждност и валидност на получените данни.    
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РЕЦИДИВ – ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ 
 

Иван Иванов Георгиев 
Медико-психологичен център „Мета Медика”, Варна, България, 

e-mail: iigmymai@gmail.com 
 

Резюме: Хората, опитващи да се избавят от зависимост или друг 
вид саморазрушително поведение, се сблъскват с редица трудности и в 
крайна сметка не рядко претърпяват неуспех. Понякога внимателният 
поглед върху определени проблеми в процеса на възстановяване ни дава 
основание да прогнозираме, че в недалечно бъдеще предстои рецидив на 
болестта. Целта на доклада е да задълбочи познанието за стереотипа на 
движение от стабилна ремисия към активна зависимост, което дава по- 
добра възможност на болния, неговите близки и работещите с него 
специалисти, обективно и с разбиране да отчитат възникващите 
признаци и да предприемат адекватни мерки за прекратяване на сривния 
процес. 

Ключови думи: Зависимост, Ремисия, Рецидив, Фази, Възстано-
вяване 

 
RELAPSE – INSIDE VIEW 

 
Ivan Ivanov Georgiev 

Medical-psychological center Meta Medica, Varna, Bulgaria, 
e-mail: iigmymai@gmail.com 

 
Summary: People, trying to recover from addiction or other self-

destructive behavior, face a number of difficulties and, ultimately, very often, 
they fail. Occasionally, a careful look at certain problems in the recovery 
process gives us reason to predict, that a relapse of the disease is about to occur 
in the near future. The aim of the report is to deepen the knowledge of the 
stereotype of movement from stable remission to active dependence, which gives 
the patient, his relatives and engaged specialists better opportunity to 
objectively and with comprehension take into account the occurring signs and to 
apply adequate measures for stopping the relapse process. 

Keywords: Addiction, Remission, Relapse, Phases, Recovery  
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„Зависимостта е слабост. Гледаш само към нея 
и не виждаш нищо друго - нито приятелите, нито 
любовта, нито смисъла. И после се сещаш. Паднал си, 
но стани и давай напред.“ ЕИ 5 

 
Въведение  
Човечеството употребява психоактивни вещества от хилядо-

летия. Археологически находки от различни краища на света 
свидетелстват че още от дълбока древност, на хората са били 
познати особените свойствата на някои растения, причиняващи 
халюцинации, еуфория, сънливост, намаляващи болката и така 
нататък. Благодарение на научно-техническото развитие и преди 
всичко на напредъка в химическата и фармацевтична индустрии, 
днес в употреба са и редица синтетични и полусинтетични дроги, 
прилагани най- вече с медицинска или експериментална цел. В 
условията на задълбочаващи се социални проблеми и динамични 
ценности, някак естествено се случва все по- дълбокото навлизане 
на наркотиците в нашия бит и култура. Нерегламентираното 
разпространение и употреба на ПАВ придобиват застрашителни 
размери в западните общества, а усилията на правителствата в тази 
насока сякаш са напразни. Опитите да се ограничава предлагането 
от една страна и да се превентира търсенето от друга, с 
конвенционални методи и средства не дават очаквания резултат. 
Наркотиците стават все по- достъпни, потребността от тях също 
расте и независимо от бума в терапевтичната индустрия, броят на 
пристрастените ежегодно се увеличава.  

Някак встрани от публичното внимание и обществените кра-
моли остават самите болни и техните близки, които често се 
чувстват самотни в своята борба и рядко се радват на подкрепа и 
разбиране. Понякога, по време на своето възстановяване и после, 
намирайки се в стабилна ремисия, зависимите се сблъскват със 
субективно непреодолими трудности, които могат да доведат до 
връщане към дисфункционалните модели на мислене и поведение. 
Когато този процес завърши с употреба на ПАВ приемаме, че е 
настъпил рецидив на болестта. При разговорите с пациенти, постъ-
пили отново за лечение прави впечатление, че отначало те рядко са 
в състояние да изтъкнат една или няколко конкретни причини, 
довели за рецидива. „Не знам какво стана“ е обичаен отговор от 
страна на болния в такъв момент. Последващият по- обстоен анализ 
на периода на ремисията обаче, дава основание да се смята, че 
съществува стереотип на сривния процес, чието опознаване разкри-
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ва по- добра възможност да бъдат отчитани неговите признаци и да 
се предприемат подходящи мерки за неговото прекратяване.  

 
Зависимост и рецидив 
Зависимостта по принцип е общо човешки въпрос, който не се 

ограничава единствено до алкохола и наркотиците. Като хора ние 
сме склонни да ставаме зависими още от други хора, храна, секс, 
телевизия, покупки, спорт, работа, говорене по телефона и безброй 
други практики, предмети и явления. Това показва, че зависимостта 
има повече общо с личността, отколкото със самото вещество или 
друг обект на пристрастяване.(Weil,Rosen,2006) Патологична при-
страстеност възниква при сложно взаимодействие на голям брой 
социални, психологични и биологични фактори. Синдромът на 
зависимост както и съответните на веществата психични и поведен-
чески разстройства сa прецизнo описани в последните редакции на 
МКБ и DSM. Зададена е широка диагностична рамка, като опреде-
лящ за диагнозата е въпросът „доколко веществото е заело цен-
трално място в живота на индивида?“1 По- общо може да се добави 
още, че зависимостта е болест с прогресиращ, хронично- рецидиви-
ращ характер от което пък следва, че постигането на стабилна 
ремисия може да премине през един или няколко рецидива 
(връщане към употреба). Разбирането и приемането на тези факти 
не само от страна на болния и работещите с него специалисти, но и 
от страна на близките и цялото му обкръжение, е от огромно 
значение за крайния резултат от терапията.  

Как всъщност се случва така, че докато „смяташ, че имаш 
контрол над нещата, … разбираш, че си стигнал до там, да търсиш 
следващата доза, само за да събереш деня си и поне малко да 
успееш да овладееш емоциите си.“5 Въпреки, че в обществото 
зависимостта от ПАВ се свързва преди всичко с повишаването на 
толерантността и абстиненцията и се възприема повече като чисто 
физиологична, по- трудна за преодоляване в действителност се 
оказва психологическата зависимост. След преодоляването на 
абстинентния синдром и евентуално онзи начален период на реми-
сията, известен като „еуфория от трезвостта“, вече извън защите-
ната среда на лечебното заведение, зависимият, обикновено млад 
човек, без никакъв житейски опит, се сблъсква с нелюбезната дей-
ствителност. За да осъзнаем по- добре драматичността на този 
сблъсък можем да опитаме да си представим какво е например да си 
на 20 години, да си пропушил на 10, пропил алкохол на 12, от 14 
ежедневно да пушиш марихуана, като веднъж- два пъти седмично 
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вземаш екстази, а последните две години от живота ти представ-
ляват в действителност един несвършващ коктейл от амфетамини, 
метаамфетамини, алкохол, марихуана, бензодиазепини и какво ли 
не още, предназначен да „балансира“ изтерзаната ти психика. 
Трябва да имаме предвид как се е формирал характерът на един 
такъв млад човек и какво е неговото светоусещане, какви са него-
вите морал и ценностна система и при какви условия са изграждани, 
какви са неговите социални и професионални умения? Не бива да 
забравяме, че почти всяка значима за развитието информация през 
последните години е била изопачавана от ефектите на различните 
вещества. Вероятно голяма част от целия личен опит на младежа е 
бил опосредстван от дрогата и алкохола. Често, за големи периоди 
от живота си, зависимите не могат да си спомнят случаи в които са 
се забавлявали, постигали успехи, общували пълноценно или 
просто са се чувствали добре, без това да включва употреба на 
някаква химична субстанция. Неусетно тази употреба се е превър-
нала в основна стратегия за справяне, в необходимост за ежеднев-
ното функциониране. „И за да съществуваш трябва да …“.5 И 
отдавна единствено веществото е правило възможно това съществу-
ване. След спиране на употребата, зависимите сякаш се оказват в 
един непознат и твърде недружелюбен свят. Взаимодействието с 
този свят им причинява много болка и рецидивът постепенно може 
да се превърне от най- страшен кошмар, в желан и търсен изход от 
натрупалите се проблеми. 

Това за щастие не става изведнъж. Според въздействието на 
редица фактори, процесът на срива може да се разгърне изцяло в 
рамките на няколко часа или да продължи няколко седмици и 
месеци. 

 
Основните причини за развитие на рецидив са: 
1. Неспазване на предписанията 
2. Нисък социално- икономически статус 
3. Недостатъчна семейна подкрепа 
4. Психиатрична коморбидност (Kuznetsok,I.,Dimitrov,G.2004) 
Сред отделните фактори, провокиращи сривния процес 

решаващo значение имат скуката и безделието, употребяващата 
среда, самотата, умората, безотчетността, други ПАВ и пр.3 За да се 
проследи по-добре типичната хронология на промените, съпътства-
щи движението от ремисия към рецидив, този процес може да бъде 
представен в 4 последователни фази (етапи), разграничими според 
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характерните мисли, чувства и поведенчески реакции на възста-
новяващите се. 

 
Фаза 1 – Вътрешни промени 
В началото на тази фаза болният чувства по-голямо напреже-

ние от обичайното. Понякога това си проличава по конкретен 
повод, но по- често е в резултат на натрупан стрес от множество 
малки неприятности. Появяват се раздразнителност, разсеяност, 
небрежност в изпълнението на оздравителната програма, започват 
да се наблюдават чести колебания в настроението. Появяват се 
мисли от типа, че трезвостта и нормативните ценности не предлагат 
решения за нарастващите проблеми. 

Зависимият всячески се старае да скрие от себе си и от 
околните тези обезпокоителни промени и реагира остро на опитите 
на останалите да поговорят с него на тази тема. Постепенно обаче 
той губи контрол над поведението си и започва да извършва 
импулсивни действия. За да избяга от нарастващото чувство за 
тревога е възможно човекът да започне да прибягва компулсивно 
към различни поведения, а някои мисли и представи придобиват 
натраплив характер. Болните започват все повече да избягват 
контакта с другите хора и да се стремят да прекарват повече време 
сами. От време на време се прокрадват мимолетни мисли за 
"еднократна" употреба. 

 
Фаза 2 – Задълбочаване на кризата 
Дали в резултат на лошо планиране, на фантазии и нереали-

стични очаквания или просто поради напълно обективни обстоя-
телства, но  неизбежно някои планове се провалят. Жертва на 
неустойчивата си самооценка, зависимият или се товари с повече 
ангажименти отколкото реално може да изпълни, или е парализиран 
от страх от евентуален следващ неуспех. Започват отново да се 
появяват неприятности в училище или на работа, с колегите, с 
приятелите и с парите, по повод на което болният изпитва обърка-
ност, вина и разкаяние. У него се засилва усещането, че животът се 
състои от несвързани помежду си части и независимо от усилията в 
която и да е посока, нещо в друга неизбежно се обърква.4 
Вниманието все повече се фокусира върху негативните аспекти от 
живота и страхът от бъдещ рецидив е все по- осезаем. Контролът 
върху емоциите става все по-труден и зачестяват проявите на 
раздразнение и загуба на самообладание. Усилията на човек да се 
владее допълнително увеличават стреса и напрежението. Страхът от 



 624

оценката на другите и засилващото се убеждение, че те- другите, 
имат негативно мнение и намерения спрямо зависимия, в крайна 
сметка водят до потиснатост и задълбочаваща се изолация. 
Изключително утежняващо влияние в този процес оказва стигмата 
на зависимостта.  

Натрупването на проблемите и задълбочаването на кризата в 
тази фаза предизвикват у болния чувство за безпомощност и 
безизходица. Мислите за употреба стават все по- натрапливи. 
Понякога в сънищата има сцени, свързани с употребата на алкохол 
и наркотици. Някои пациенти споделят за зачестяващи моменти на 
flashback, вкусови и обонятелни халюцинации. В края на този етап 
възстановяващят се обикновено започва да пропуска сбирки на 
своята група за взаимопомощ и срещи с личния си терапевт. 
Работата му по оздравителната програма става все по- непостоянна 
и небрежна, а самият  той става все по- затворен и мрачен. 

 
Фаза 3 – Планиране на рецидива 
Тази фаза се характеризира преди всичко със задълбочаваща се 

депресивна симптоматика и формирането на план за употреба. 
Мислите за алкохол и дрога вече не излизат от главата на зависимия 
и той все по- често трябва да се бори с непреодолимото влечение 
(craving или тяга). Дневният ред е разрушен. Настъпват видими 
промени в апетита и теглото, нарушения в съня и паметта, пони-
жена концентрация и изключителни затруднения при вземането на 
решения. Болният е обезкуражен,  изпитва тревога, вина, апатия, 
тъга, срам и безнадеждност. Той крие своите проблеми, с което 
допълнително влошава състоянието си и намалява своите шансо-
вете да се справи успешно с усложняващата се ситуация. Съмнява 
се, че не върши нещата правилно, „както винаги“. Чувства се 
попаднал в капан, неспособен да решава собствените си проблеми и 
постепенно спира да вярва, че някога отново ще се чувства 
„нормален“ човек. Появяват се мисли от типа „аз съм непоправим“, 
а работата по оздравителната програма изглежда напълно безсмис-
лена. Именно на този етап зависимите обикновено прекратяват 
лечението си, спират да посещават групова и индивидуална терапия 
и понякога потъват в крайна самота. Те често се гневят на 
собствената си неспособност да се държат и чувстват така, както 
биха искали и този гняв те насочват най- общо към света, държавата 
и институциите, към другите хора или към самите себе си. Пристъ-
пите на враждебност се сменят с епизоди на крайно изтощение и 
отчаяние на границата на безумието. Опитите за възвръщане на 



 625 

контрола върху собствената психика стават все по безнадеждни, а 
чувството за безизходица- едва преодолимо. В този период трябва 
да се следи изключително внимателно за прояви на суицидни 
намерения. Зависимият започва да вярва, че единствената алтерна-
тива на лудостта и/или самоубийството  е връщането към употреба. 
Всичко това приближава болния към собствения му праг на ниска 
разстройваща търпимост и мнозина за съжаление решават, че „не 
издържат повече“.  

На този етап всъщност отново доминират старите модели на 
мислене и поведение. Зависимият убеждава себе си, че употребата 
някак ще смекчи затрудненията му и ще му даде време и сили да се 
справи с тях. За да успокои съвестта си той си представя как 
употребява, получава облекчение, а после се връща в оздравител-
ната програма без да загуби контрол.4 В края на тази фаза 
рецидивът вече е планиран и без външна намеса е практически 
неизбежен.  

 
Фаза 4 - Употреба 
След първата „еднократна“ употреба обикновено настъпват 

други също „еднократни“, докато накрая се затвори омагьосаният 
кръг на зависимостта. Зависимият изпитва психичен и/или физио-
логичен дискомфорт и употребява за да го облекчи, като в крайна 
сметка това довежда до засилване на дискомфорта, повишаване на 
толеранса и окончателна загуба на контрол върху желанието за 
употреба и употребяваното количество. Докато в началото на 
рецидива болният е убеждавал себе си, че този път по- лесно ще се 
върне към нормален трезвен живот, постепенно той бива завладян 
от разочарование, че употребата не му носи това на което е 
разчитал. Негативните преживявания стават все по- непоносими и 
изискват все по- големи количества алкохол и дрога за да бъдат 
притъпени. Вината, чувството за срам и най- вече нежеланието да се 
понесат последствията, са основна пречка пред болния да признае 
рецидива и да потърси подкрепа. У него се затвърждава убежде-
нието, че е безполезен човек, без никаква стойност и положителни 
качества, незаслужаващ ничие внимание и сривът безусловно го 
доказва. 

Употребата неусетно излиза от контрол и обикновено продъл-
жава до значително влошаване на финансовото или здравословното 
състояние на индивида, на неговия социален или професионален 
статус, семейните отношения или до настъпването на друга криза, 
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която да го застави отново да поиска помощ и да започне въз-
становителния процес отначало.4 

 
Заключение 
Предложеният тук модел на сривния процес е много общ и 

няма претенции да бъде изцяло валиден за всички случаи на 
рецидивираща зависимост. Той не отчита в детайли отражението на 
различните комбинации от провокиращи фактори, нито влиянието 
на личностовите особености на индивида. Не е взета под внимание 
и евентуална коморбидност между зависимостта от ПАВ и други 
психични разстройства. Разгледан е един по- скоро идеален случай 
на чиста зависимост, с цел да се проследят някои от основните 
феномени и признаци на рецидива. В процеса на терапия не бива да 
се подценява въздействието и най- незначителните на пръв поглед 
промени  в био- психо- социалната среда на възстановяващия се. 
При настъпване на рецидив, истинското предизвикателство пред 
болния и неговия терапевт е те заедно да го превърнат в отправна 
точка за бъдещи постижения, като трансформират цялата палитра 
от негативни преживявания в полезен опит, в желание и нова 
енергия за развитие и личностна промяна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕВРОТРЕНИНГА В КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ТЕРАПИЯ 
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Резюме :Биофийдбек (БФБ) терапията, в частност ЕЕГ-биофийд-

бек (невротренинг), претърпява бурно развитие в последните две десе-
тилетия. Методът се използва успешно за профилактика и лечение на 
широк кръг психични, психосоматични и неврологични разстройства. БФБ 
– наръчниците подчертават ролята и влиянието на когнитивните 
фактори в БФБ – терапията. Все повече изследвания показват, че комби-
нирането на БФБ – интервенциите с елементи на КПТ значително 
подобрява ефективността на терапията. 

КПТ – наръчниците не включват БФБ интервенции, като възмож-
ност за подобряване на терапията, но в последните години са проведени 
няколко изследвания в тази посока. Въпреки, че няма единен протокол за 
работа, с този доклад ще представим няколко възможности и нашия 
опит, при комбинирането на двата подхода. 

Ключови думи: КПТ, Невротренинг, Неврофийдбек, Биофийдбек 
 

NEUROTRAINING APPLICATION IN CBT 
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Medical-psychological center Meta Medica, Bulgaria, Varna 

e-mail: mcmetamedika@gmail.com 
 
Summary:Biofeedback therapy (BFB) and in particular EEG-Biofeedback 

(Neurotraining) has marked rapid development in the last two decades. Method 
is successfully applied in both prophylactics and therapy of wide range of 
mental, psychosomatic and neurotic disorders. BFT Manuals emphasize the role 
and effects of cognitive factors in Biofeedback therapy(BFT). Vast number of 
studies reveal that the combination of BFT interventions with elements of CBT 
substantially increase therapeutic effectiveness. 

CBT Manuals do not include BFT interventions as an opportunity for 
therapy improvement but several studies in this direction have been conducted 
in the recent years. Although there is no unified working procedure, this report 
aims at present in several options and our own experience in combining two 
methods. 

Keywords: CBT, Neurotraning, Neurofeedback, Biofeedback 
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Какво е невротренинг? 
Невротренингът представлява съвременен неинвазивен и 

безлекарствен метод, чрез който директно можем да учим (трени-
раме, упражняваме) себе си и нашият мозък да саморегулира по-
добре основни психични и телесни функции, като се използва 
директно специфичната информация за биоелектрическите процеси 
на централната нервна система, с помощта на специализирана 
компютъризирана апаратура. Невротренингът работи на принципа 
на електроенцефалограмата, като отчита биоелектричната актив-
ност на мозъка, посредством електроди поставени на скалпа. Тези 
биоелектрични процеси се наблюдават под формата на различни 
видове мозъчни вълни, които от своя страна отговарят за различни 
функции на нашето тяло и психика. Различните видове мозъчни 
вълни са свързани с набор биохимични вещества (невромедиатори и 
хормони), чрез които нервната система, и тялото ни контролират 
различни функции като: висши интелектуални процеси, храносми-
лане и метаболизъм, мускулно-двигателна система и други. Елек-
тродите, поставени на скалпа изпращат информация за елек-
тричната мозъчна активност през специализирана апаратура към 
компютъра на работещият специалист. От компютъра информа-
цията се преработва във формата на звуков сигнал и картина 
(комютърна игра), които са предназначени за работата на хората, 
които се подлагат на тренировка. Компютърната игра и звуковите 
сигнали показват какво се случва с нас, и представляват основния 
инструмент на работа. Различните елементи от видео игрите 
представляват различни видове електрична активност (мозъчни 
вълни) на нервната система. В зависимост от упражненията, едни 
видове вълни се насърчават, докато едновременно с това други се 
потискат. Така невротренингът представлява уникален метод, с 
чиято помощ човек може да се упражнява и обучава в съзнателна 
саморегулация на мозъчно-електричнта си активност, а от там и 
различните физиологични и психични функции. Резултатът от това 
учене означава формиране на нови или усъвършенстване на стари 
невронни връзки, които оформят различни мрежи участващи в 
контролирането на споменатите процеси и функции. 

 
Биоелектрическа активност на мозъка  
Нашият мозък основно произвежда  четири типа електромаг-

нитни  вълни.  В зависимост от мощността на всеки тип вълни се 
различават четири състояния. Тези състояния варират от напълно 
пробудено активно „Бета” - състояние към спокойно, но фокуси-
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рано „Алфа” - състояние, след това към дълбоко медитативно 
„Тета” - състояние и накрая  към дълбоко сънено „Делта” – състоя-
ние на мозъка.  

 
1. Бета състояние. 
Бета честотите  се  намират  в  диапазона от 13 до 40 Hz  

(колебания в секунда). Ниските по амплитуда и средни по честота 
вълни съответстват на нормалното състояние на бодърстване с 
външно фокусиране на вниманието. Обичайно човек се намира в 
това състояние в течение на работния ден. Високоамплитудните 
бързи бета вълни отразяват повишена тревожност и напрежение и 
се изразяват  като  повишена  възбудимост  и  дискомфорт. Това 
състояние е наречено още „борба или бягство”.  Когато такива 
състояния се поддържат за дълъг период, те водят до физическо и 
психично изтощение, дискомфорт и дори болест. 

2. Алфа състояние. 
Алфа честотите се намират в диапазона  8 – 13 Hz. Те отразяват 

отпуснато състояние с едновременно  вътрешно и  външно  фокуси-
ране  на  вниманието. При високочестотните алфа вълни съответ-
стват на състоянието „бистър ум и спокойно тяло” – идеално за 
усвояване на информация. Нискочестотните алфа вълни  съответ-
стват  на  дълбоко отпуснато и  леко  медитативно състояние. Алфа 
вълните се използват за самовъзстановяване, ускорено обучение, 
творчески процеси и увеличаване на продуктивността  във  всички 
сфери на живота,  включително бизнес,  спорт и изкуство. Обичай-
но човек спонтанно се намира в алфа състояние, когато чете хубава 
книга, гледа интересен филм,  занимава се с монотонни леки 
физически упражнения,  носещи удоволствие. 

3. Тета състояние. 
Тета честотите се намират в диапазона  4 - 8 Hz. Те отразяват 

дълбоко отпуснато “плаващо” състояние с вътрешно фокусиране на 
вниманието. Това е състоянието, в което човек се намира преди 
заспиване и непосредствено преди събуждане, както и по време на 
дълбока медитация. 

4. Делта състояние. 
Делта честотите се намират в диапазона  0,5 - 4 Hz.  В  това  

състояние се извършва  възстановяване на психическите и физиче-
ските сили.  Това е състоянието на дълбок сън без съновидения. 
Делта състоянието се постига само в естествения сън.   

При  редовно практикуване на Невротренинг, клиентът се 
научава лесно  да  различава и съзнателно да управлява тези състоя-
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ния с изключение,  разбира се,  на Делта състоянието. За клиента 
става възможно по-лесно да навлиза в спокойно фокусирано 
състояние и  достатъчно дълго да го поддържа, дори, ако се намира 
под психологически натиск.  

 
Приложение на Невротренинга 
Редица научни изследвания доказват ефективността на невро-

тренинга, както като самостоятелен терапевтичен подход, така и 
като спомагателен за редица физически, психофизиологични и 
психични проблеми и заболявания. Психотерапията образно казано 
е инструмент за обогатяване на ума, невротерапията или невро-
тренингът е инструмент за обогатяване пластичността на мозъка. 
Изследванията пон отношение приложението на невротренинга 
показват удивителни резултати, без странични ефекти при трени-
ровка на вниманието и концентрацията при синдрома на хипер-
активност/дефицит на внимание, епилепсия, депресия, тревожни 
разстройства, пост травматични стресови разстройства, химически 
и други зависимости, подтиснати емоционални проблеми, травми/ 
увреждания на мозъка. Невротерапията не е заместител на психоте-
рапията, но може да я ускори и да премине отвъд традиционните 
ограничения на вербалните терапии - прекалено дълъг период на 
терапия, трудност при измерването и оценката на промените, 
субективна оценка на промените, несигурност относно дълготрай-
ността на промените, труден, бавен и опосредствен  достъп до 
подтиснати травматични преживявания, контролиране на  ментални 
разстройства, обусловени от променена мозъчна физиология, чрез 
психоактивни медикаменти с потенциални отрицателни странични 
ефекти.  

Невротренингът намира своeто приложение и при ментален 
тренинг на професионалисти от спорта, бизнеса, изкуството, 
армията в техния стремеж за достигане на върхови постижения в 
трудни или тежки условия.    

 
Интегриране на Невротренинга в КПТ 
Интегрирането на невротренинга в КПТ се препоръчва най-

вече за лечение на хора с тревожни разстройства, при които се 
наблюдава "страх от загуба на контрол" или състояния на неси-
гурност. Но тези характеристики са свързани и с много други 
психични разстройства, като хранене, настроение, сън и разстрой-
ства на контрола над импулсите. По-долу е описано потенциалното 
предимство на интегрирането на невротренинга в КПТ. Първо в 
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психообучителната част на сесиите, а след това и в сърцевината на 
терапията. 

Психообучителната част от КПТ може да бъде много влия-
телна и ефективна. При някои пациенти още на това ниво се на-
блюдава значителна промяна в състоянието. 

В КПТ, терапевтът демонстрира някои когнитивни изкривя-
вания и как мисленето ни влияе на нашите емоции, поведение и 
телесни реакции. Все пак, това остава на вербално ниво, което от 
своя страна се влияе от когнитивните изкривявания и субективните 
възприятия на клиента. Ето защо изключително полезно се оказва 
интегрирането на BFB в терапията. Невротренингът дава възмож-
ност на клиента в реално време и по обективен начин да проследи 
различните ефекти от своите мисли, нагласи и очаквания върху 
емоционалните и телесните си реакции.  

 
Няколко примера за приложението на невротренинга в КПТ: 
1. Демонстрация на реакцията "борба или бягство" – 

Терапевтът подава на пациента еднократен, изненадващ, неочакван 
стимул. Този стимул предизвиква отговор у пациента, демонстри-
ращ взаимовръзката ум-тяло. В ЕЕГ графиката този отговор се 
наблюдава като промяна Бета 2 вълната (вълната, отразяваща стрес, 
безпокойство, тревога), която рязко се издига, а след това посте-
пенно се спуска до изходното ниво. Тази демонстрация дава 
възможност на пациента да разбере реакцията си като нормална, 
естествена, а не като израз на лична слабост. Един от основните 
проблеми в справянето с безпокойството е реакцията на пациентите 
по отношение на техните симптоми. Пациентът става напрегнат и 
понякога депресиран поради собствената си тревожност. Нормали-
зирането на тази тревожност, чрез демонстриране на реакцията 
"борба или бягство " и други връзки ум-тяло може да облекчи някои 
от притесненията на пациентите за собствените им реакции и 
симптоми. 

2. Демонстрация на „тревожно очакване” (“anticipatory 
anxiety”). Целта на интервенцията е да оспори погрешната 
концепция на пациента, че ако е предварително подготвен, това ще 
му помогне. Терапевтът иска от пациента да се подготви за същия 
тип „изненада”, която генерира реакцията „борба или бягство”, като 
този път инструкцията е да се опита да потисне реакцията 
предварително. Терапевтът брои от 10 до 0, след което въвежда 
използвания преди стимул, като по време на целия процес оценява 
нивото на възбудимост (arousal level). След това терапевтът показва 
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на пациента „високата цена” на възбудимостта, която плаща 
пациента за „предварителната си подготовка”. Тази „свръхподгот-
веност” е много често срещан елемент при различни психопато-
логични състояния. Тревожните пациенти постоянно са нащрек, с 
цел да бъдат подготвени за възможни предстоящи бедствия. Те са 
свръхангажирани с мисли за миналото и тревоги за бъдещи ката-
строфални събития. Тази интервенция демонстрира много добре и 
концепцията за „ненужното страдание”. Прекратяването на този 
стремеж за предварителна подготготвеност, ще помогне на 
пациента да избегне ненужния стрес и безпокойства. 

3. Демонстрация на връзката „физиология-емоция”. Според 
ABC – моделът, на който се основава КПТ, източникът на индиви-
дуални емоционални, физиологични или поведенчески реакции, не 
са актуалните събития, а индивидуалните вярвания, допускания и 
убеждения, активирали се в отговор на събитието. Следващата 
демонстрация чрез невротренинг може нееднозначно да илюстрира 
това. Терапевтът казва: „Опитай се да направиш така, че показания-
та на графиката да спадат… по-бързо… по-бързо… разочарован съм 
от теб…” Терапевтът може също да „заплаши” пациента с труден 
тест по математика. Това просто упражнение може също да демон-
стрира понятието „мета контрол”. Дори и твърде усърдните опити 
няма да помогнат на пациента да контролира физиологията си. 
Физиологичните резултати не могат да бъдат контролирани докато 
пациентът не прекрати настойчивото желание да се успокои или да 
постигне баланс.   

4. Разбиране на психосоматичните феномени при вътрелич-
ностни конфликти – Тези феномени могат да бъдат демонстрирани 
чрез задаване на въпрос на пациента във връзка с нещо, което 
предизвиква вътрешен конфликт между желанието му да изпълни 
молбата на терапевта и съпротивите към нея. Например, терапевтът 
може да каже следното: „Ще разчистиш ли стаята в края на 
сесията?”. Пациентът най-вероятно ще каже „да”, независимо, че 
тялото му ще продължи да казва „не”, изразявайки всички дей-
ствителни чувства чрез физиологични промени като повишено ниво 
на възбудимост, повишено мускулно напрежение и понижена 
периферна температура. Подобна демонстрация, в допълнение с 
чисто теоретичното обяснение, има потенциала да даде тласък на 
психотерапевтичния процес, като предложи обосновка на психосо-
матичните симптоми и мотивацията да се търси психичен източник 
на тези симптоми. 
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5. Демонстрация на силата на приемането и разсейването –
важен елемент от КПТ включва отслабването на тенденцията към 
самоосъждане, чрез постоянно измерване на успеха.  Използването 
на ЕЕГ биофийдбек, за да се разсеят пациентите от постоянните 
оценки, може да им помогне да приемат и измерят резултатите 
почти без самоосъждане. По време на практикуването на невротре-
нинг, пациентите се обучават да се разсейват (да си отклоняват 
вниманието) от непосредствената цел, която е индикатор за успех. 
Това обикновено подобрява представянето. Пациентът се научава 
да се отказва от модела за справяне, фокусиран върху успеха и се 
включва в наслаждаването от процеса. Пациентът е обучаван да 
осъзнава представянето си, да го приема и, дори в случай, че не е 
доволен, да продължава да дава най-доброто от себе си по 
балансиран и удовлетворяващ начин. На пациента се обяснява 
важността на премахването на фокуса към критикуването и той се 
научава да се фокусира върху практическата оценка на предста-
вянето, както и да решава какви действия да предприеме.  

6. Намаляване на страданието - в първата фаза на терапията, 
задачата е да се спре или намали страданието. Тук ролята на невро-
тренингът, в основата на терапията е на практика ясна. Терапевтът 
обучава пациента в по-добър контрол на физиологичните елементи. 
По-специално, пациентът е обучаван да контролира симптомите 
директно, напр. главоболие, мускулно напрежение, проблеми с 
дишането, дължащи се на стрес, прекомерно изпотяване, студени 
ръце, панически атаки, тремор. 

7. Подобряване контрола над вниманието - във всички фази 
на терапията от изключителна важност е тренирането на умението 
за контрол над вниманието. Чрез използването на различни видове 
медитация или майндфулнес техники, пациентът се опитва да сведе 
до минимум разсейването, да  редуцира телесните реакции свързани 
с деструктивни идеи, и да намали нивото на възбудимост. Тези 
параметри могат лесно да бъдат наблюдавани в невротренинга, 
което прави възможна проверката на ефективността на техниките на 
медитация и майндфулнес. Фокусирането на вниманието върху 
тялото, е важен елемент от майндфулнес техниките. Източната 
философия и КПТ споделят идеята, че фокусирането върху 
настоящето освобождава индивида от страховете и тревогите му. 
Индивидът не може да стане тревожен, ако не се комбинират 
минали негативни емоции и тревоги за бъдещето. Фокусирането 
върху преживяването на настоящето може да предотврати това. 
Използването на невротренинг, за да се повиши осъзнатостта 
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относно телесните усещания може да подсили този процес. 
Осъзнатостта за телесните усещания подпомага индивидът да се 
разсее от мисли, които не са свързани с настоящето и следователно 
му помага да преживее настоящето. Тренирането на тези умения е 
критичен момент от терапията. 

8. Излагането на стимула е основната цел на всеки етап от 
CBT: излагането на житейските задачи и предизвикателства, които 
пациентът се е опитвал да избягва до момента. Невротренингът 
може да подкрепи този процес по няколко начина: 

a)  демонстриране на принципа на излагане – пациентът 
трябва да научи, че избягването не е единственият начин да се 
редуцира тревожността. В ЕЕГ графиката се наблюдава рязко 
покачване нивото на Бета 2 вълната и дисхармонизация при 
останалите вълни, веднага след излагане на стимула. Това показва 
как повишената тревожност и преживяването на страх, ужас, водят 
до промяна в мозъчната активност. Постепенно обаче в графиката 
започва да се наблюдава спад в нивото на Бета 2 вълната и 
подобрение в съотношението на останалите вълни. Това всъщност е 
демонстрация на привикването при десензитизация или излагане с 
наводняване (desensitization or even flooding type of exposure),  
докато пациентът поддържа вниманието си върху източника на 
негативни емоции. Терапевтът може да използва звуци, картини или 
филми, или да създаде сцена, свързана с източника на проблемни 
мисли за пациента. Това е уместно при терапията на фобии и може 
да работи много добре с излагане на проблемни мисли и при 
обсесивно-компулсивното разстройство. За пациента фокусирането 
на телесните усещания по време на излагане е като вглеждане 
навътре в себе си. Екранът, на който е представен новият баланс във 
физиологичните реакции на пациента, е доказателство за това, че 
тревожността е намаляла, дори това все още да не е усетено от 
пациента. 

b) излагане in-vivo – може често да бъде прилагано в клиника 
(напр. при лекуването на страхове, свързани с кръвни тестове, 
инжекции, измерване на кръвно налягане, или насекоми). Терапев-
тът подготвя пациентите за нарастване на нивото на стрес и 
възбудимост в началото на излагането, и занатъпващото по-късно 
привикване. Често обаче при излагането не се проявява никаква 
тревожност. Пациентът преживява парадоксалният ефект на излага-
нето от първия момент. Например, изискването от пациента да се 
фокусира върху негативните мисли води до спадане на нивото на 
възбудимост и тревожност, докато искането да избягва негативните 
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мисли води до повишаване на нивото на възбудимост и тревожност. 
Тези феномени, най-добре демонстрирани от графиката за био-
фийдбек илюстрират важността на излагането. Показана е и неефек-
тивността на опитите да се изтласкат мислите от ума за сметка на 
ефективността на приемането им. 

c) in-vitro излагане – насочено представяне в картини на 
действителен проблематичен сценарий, който пациентът се опитва 
да избегне, е използвано при in vivo излагане. Ако пациентът е 
свързан с биофийдбек сензори, е възможно да се идентифицират 
повече проблематични точки по време на in-vitro излагането и да се 
подготви по-добре за in-vivo излагане. И по-важно, прилагането на 
въображаемо in-vitro излагане много пъти прави реалното излагане 
(in-vivo) много по-лесно 

 
В заключение, невротренингът е полезен при създаването на 

готовност за самоизучаване, намаляване на терапевтичната рези-
стентност и дава възможност на пациентите да разберат връзката 
ум-тяло. Демонстрирането на физиологичните отговори позволява 
терапевтът и пациентът да идентифицират неадаптивни и стерео-
типни реакции на стрес, след което да ги премоделират в по-гъвкав 
и адаптивен отговор. Биологичният мониторинг в хода на психо-
терапията може да осигури "прозорец към душата" – позволява да 
се идентифицират конкретни теми и житейски ситуации, които 
активират соматични реакции на стрес и тревога. Всичко това 
показва как невротренингът може да мотивира, подобри, коментира 
и демонстрира разнообразието от когнитивни техники в различните 
етапи от терапията. 
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Abstract. Positive psychological aspects of well-being – including positive 
emotions, optimism, and life satisfaction – are increasingly considered to have 
protective roles for cardiovascular disease (CVD) and longevity. A rapidly-
growing body of literature has linked positive well-being with better 
cardiovascular health, lower incidence of CVD in healthy populations, and 
reduced risk of adverse outcomes in patients with existing CVD. This review 
first examines the evidence of the associations of positive well-being with CVD 
and mortality, focusing on recent epidemiological research as well as 
inconsistent findings. Next, an overview is provided of putative biological, 
behavioral, and stress-buffering mechanisms that may underlie the relationship 
between positive well-being and cardiovascular health. Key areas for future 
inquiry are discussed, in addition to emerging developments that capitalize on 
technological and methodological advancements. Promising initial results from 
randomized controlled trials suggest that efforts to target positive wellbeing 
may serve as valuable components of broader CVD management programs. 

Key words: positive affect, well-being, optimism, cardiovascular disease, 
health behaviors. 

 
Introducton 
Decades of research have documented the role of negative 

psychological factors—including depression, anxiety, and hostility – in 
the development and progression of cardiovascular disease (CVD) [1-3]. 
By contrast, a rapidly-growing body of work has linked positive psy-
chological characteristics with better health and longevity [4, 5], 
including lower levels of traditional CVD risk factors and decreased 
incidence of CVD [6]. Prospective investigations of patients with 
existing CVD have shown that greater positive well-being is associated 
with reduced risk of secondary cardiovascular events and mortality. As 
CVD remains the leading cause of death in the USA and worldwide [8], 
increasing attention is directed toward preventing CVD and promoting 
ideal cardiovascular health throughout the life course [9]. Positive well-
being may serve as a modifiable protective factor that could reduce the 
burden of CVD through its potential influences on lifestyle behaviors 
and CVD-related biomarkers [6, 10, 11]. 
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The purpose of this review is to highlight the latest evidence 
relating positive well-being with cardiovascular outcomes, mortality, and 
CVD risk factors. Next, this article will provide an overview of putative 
biological, behavioral, and stress-buffering mechanisms. Gaps in current 
knowledge and areas of innovation will be examined, followed by a 
discussion of clinical implications. Due to the growing literature and 
recent developments on the topic of positive well-being and CVD, this 
review will primarily emphasize large-scale investigations from the past 
5 years. For further reading, interested readers are advised to see other 
reviews on the associations of positive well-being with cardiovascular 
health [6], health outcomes in patients with established CVD [7], and 
mortality [4]. 

 
1. What is positive well-being? 
Positive well-being is defined as the presence of favorable 

emotional or cognitive psychological attributes, such as positive affect 
(i.e., positive emotions) and optimism. Well-being is not simply the 
absence of mental illness nor is it the opposite of negative psychological 
constructs such as depression [12]. Although positive and negative 
psychological factors are inversely correlated, positive well-being often 
remains independently predictive of subsequent health outcomes after 
accounting for depression or negative affect [10]. The study of well-
being has traditionally revolved around two broad approaches [13]: 
hedonia is characterized by happiness, pleasure attainment, and life 
satisfaction [14], whereas eudaimonia is a deeper form of well-being 
concerned with meaning and the realization of an individual’s true 
potential (e.g., purpose in life, personal growth) [12]. Other well-being 
constructs, such as optimism and emotional vitality, are associated with 
cardiovascular outcomes but are not strictly categorized as either hedonia 
or eudaimonia [6]. It should be noted that positive well-being is 
intertwined with related psychological and social factors, such as social 
support, that are also important for cardiovascular health and disease 
management [15]. This review will include studies that examine various 
well-being constructs. 

 
2. CVD risk factors 
It has been increasingly recognized that psychosocial and 

behavioral factors earlier in life can contribute to the development of 
CVD over the course of years to decades [9, 16]. Given the paramount 
importance of primary prevention, the American Heart Association 
(AHA) has called for an improvement in “cardiovascular health” as part 
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of the AHA 2020 Impact Goals. The concept of cardiovascular health is 
defined by not only the absence of clinically manifest CVD but also the 
simultaneous presence of four optimal lifestyle behaviors (nonsmoking, 
physical activity, healthy diet, and normal body weight) and three 
favorable biomarker levels (optimal total cholesterol, blood pressure, and 
fasting blood glucose without drug treatment). A cross-sectional analysis 
of the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis demonstrated a graded 
association between optimism and cardiovascular health scores, whereby 
participants in the highest quartile of optimism had 92 % greater odds of 
ideal cardiovascular health compared to the least optimistic participants 
[17]. Longitudinal data from the Midlife in the United States Study 
revealed that life satisfaction and positive affect each predicted reduced 
risk for incident cardio metabolic conditions across 8-11 years, but only 
life satisfaction was prospectively associated with lower cardio 
metabolic risk scores. Although studies have linked positive well-being 
to lower levels of individual CVD risk factors (e.g., hypertension, lipid 
profiles), whether positive well-being promotes overall cardiovascular 
health over time is less clear. 

 
3. Potential pathways linking positive well-being to CVD 
Positive well-being is thought to influence CVD by (a) promoting 

adaptive physiological functioning, (b) motivating better health 
behaviors, and (c) buffering against the detrimental effects of stress on 
health [5, 6, 18, 19]. These three pathways are interrelated and not 
mutually exclusive. Moreover, the reversed causal direction (i.e., good 
health leading to positive well-being) is possible, as are reciprocal effects 
between positive well-being and health. 

3.1. Behavioral mechanisms 
People with higher positive well-being tend to have better health 

behaviors than those with lower well-being, possibly due to greater 
motivation and self-efficacy [23], as well as the ability to adjust health-
relevant goals and to cope with setbacks [24]. Positive dispositions, 
including optimism, life satisfaction, and purpose in life, are associated 
with a range of favorable health behaviors among older and younger 
adults, including nonsmoking, greater physical activity, better dietary 
patterns, and lower incidence of sleep disturbances [25-27]. For example, 
in a large sample of patients with CHD, higher positive affect at baseline 
was associated with greater physical activity, better sleep quality, more 
medication adherence, and nonsmoking 5 years later [11]. Moreover, 
increases in positive affect across the 5-year period co-occurred with 
improvements in health behaviors. In another study, patients hospitalized 
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for an acute coronary syndrome were interviewed in the hospital and 3 
months post-discharge [28]. Qualitative analyses of the interviews 
revealed that exercising and eating well-generated positive emotions 
(e.g., pride) and, conversely, positive attributes (e.g., optimism) 
prompted patients to engage in healthy behaviors. Likewise, a study of 
primary care patients showed that dispositional optimism and hope were 
associated with greater treatment adherence [26]. The literature on 
positive well-being and health behaviors is mostly cross-sectional, and 
few investigations to date have been conducted in patients with CVD or 
using longitudinal data. It therefore remains unclear whether positive 
well-being leads to better subsequent health behaviors or vice versa. 

3.2. Stress-buffering effects 
A number of theoretical models have been proposed to describe the 

benefits of positive well-being in the context of stress [18, 19, 29-31]. 
Positive well-being is thought to have multiple salutary effects during 
stress, such as attenuating inflammatory and cardiovascular responses to 
acute stressors [20, 32, 33], counteracting the physiological effects of 
negative emotions [22, 34], and promoting benefit-finding and adaptive 
coping skills [18, 29]. For example, people who maintain positive affect 
when faced with stressful situations in the laboratory [32] or in everyday 
life [35] tend to have lower levels of pro-inflammatory cytokines and 
reduced risk for mortality [36]. In a study of 564 patients with CVD, 
negative affect predicted increased risk of CVD-related hospitalizations 
and all-cause mortality across 3.4 years among patients with low positive 
affect [37]. Patients with high positive affect, by contrast, were protected 
from the adverse health consequences of negative affect. Similarly, 
positive wellbeing has been shown to buffer against the detrimental 
influences of other forms of stress or adversity, including low 
socioeconomic status, on physiological dysregulation [38, 39]. 

 
4. Clinical implications 
Despite the well-established link between psychological factors 

(particularly depression) and CVD, randomized trials of traditional 
depression treatments in CVD patients have demonstrated only modest 
improvements in depressive symptoms but no effects on cardiovascular 
outcomes [42-43]. Thus, novel approaches for improving psychological 
functioning should be considered. For example, programs focusing on 
exercise and comprehensive lifestyle changes (e.g., stress management 
training combined with cardiac rehabilitation) have been shown to 
improve mental and physical health [44-45]. Given the evidence linking 
positive well-being to better health outcomes, efforts to target positive 
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well-being may serve as important components of broader CVD 
management programs. Positive psychology interventions that aim at 
cultivate positive thoughts, feelings, and behaviors are effective for 
enhancing well-being and ameliorating depressive symptoms [46, 47]. 
Randomized controlled trials of positive affect and self-affirmation 
interventions [23] in combination with patient education, have shown 
clinically significant increases in physical activity among patients after 
percutaneous coronary intervention and improvements in medication 
adherence among hypertensive African-Americans [48], compared with 
interventions consisting alone patient education. In a recent study, 
patients assigned to cardiac rehabilitation combined with a positive well-
being program showed improvements in their emotional states and 
reduced hostility 8 weeks later, compared to the control group that 
participated in only cardiac rehabilitation. Positive psychology 
interventions have also shown promising effects for improving 
biomarkers of inflammation and cortisol in a pilot trial of patients with 
recent coronary artery bypass graft surgery or percutaneous intervention, 
relative to a waitlist control group [49]. While these initial results are 
encouraging, large-scale and well-controlled studies are needed to test 
whether positive psychology interventions can lead to clinically 
significant improvements in biological, behavioral, and CVD outcomes. 
Moreover, the effectiveness of positive psychology interventions 
compared to other psychological interventions (e.g., depression 
treatments, stress management) for cardiac populations remains 
unknown. 

 
Conclusion 
By and large, people are motivated to be happy and to lead 

purposeful, engaged lives. Among the many functions and benefits of 
positive well-being [30, 41], its salutary influences on cardiovascular 
health and longevity present opportunities for reducing the burden of 
CVD. Accumulating evidence from large- scale studies has demonstrated 
that positive well-being is protective against CVD risk factors, incident 
CVD, secondary cardiovascular events, and mortality [4, 6,40 ]. The 
associations between positive well-being and CVD outcomes are perhaps 
largely mediated by better health behaviors (e.g., physical activity, sleep, 
diet, nonsmoking, and medication adherence) among people with greater 
well-being [11, 25, 27]. Positive well-being is also linked to better 
immune, neuroendocrine, and cardiovascular functioning, in addition to 
reduced stress reactivity and adaptive coping skills. However, the 
literature has inconsistent findings and key gaps in knowledge, including 
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a dearth of prospective studies on mechanistic pathways. Abundant 
opportunities exist to better understand the pathways and contexts 
underlying positive well-being, particularly by harnessing big data, 
employing ambulatory methodologies, and investigating dynamic 
characteristics of positive well-being. Interventions to enhance positive 
well-being or to sustain well-being in the face of stress may have the 
potential to promote favorable physiological functioning, optimal health 
behaviors, and downstream cardiovascular outcomes. 
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